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Prof. Dr. Musa Kâzım ARICAN        
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı                   

Malazgirt… Anadolu’ya Türklerin kapısını açan; Malazgirt Muharebesinin gerçekleştiği yer. 

Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın 26 Ağustos 1071 tarihinde; Bizans İmparatoru Romenos 
Diogenes’e karşı Malazgirt ovasında kazandığı bu zafer Türk ve dünya tarihinin dönüm 
noktalarından biri olmuştur.

Anadolu’nun fethiyle başlayıp Türk yurdu haline gelişiyle tamamlanan ve İslâm medeniyetinin 
yükselişe geçmesine de vesile olan bu zafer ne yazık ki bugüne kadar hak ettiği şekilde 
kutlanmadı.

“Ey Allah’ım sana müvekkil oldum ve bu cihatla sana yaklaştım, senin katında secdedeyim ve 
sana yalvarıyorum” diyerek muhabere öncesinde kefen niyetine giydiği beyaz elbise içinde, 
ellerini havaya kaldırıp yakaran Alparslan’ın motivasyonunu sağlayan en önemli unsurun 
Allah inancı, İslâmiyet ve vatan sevgisi olduğu da yeni nesillere anlatılamadı, aktarılamadı.

Bize göre “Çanakkale Savaşı” kadar değeri olan; Tarihe yön veren Malazgirt Zaferi’ni anlamak, 
anlatmak ve bu konuda bir farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
öncülüğünde, Türk Tarih Kurumu, Malazgirt Kaymakamlığı, Muş Alparslan Üniversitesi’nin 
desteği ve Malazgirt Belediyesinin ev sahipliğinde “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi 
Şöleni”ni düzenledik.

19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde arasında, bilim adamları, akademisyenler, tarihçiler ve 
roman yazarlarının katımı ile yapılan etkinlikte, zaferin arka planı, seyri, siyasi ve sosyal 
sonuçlarının yanı sıra Türk ve dünya edebiyatına, tarihi romanlara yansıması, roman ve tarih 
ilişkisini konuştuk.

Elinizde bulunan bu eser, sempozyumda sunulan bildiriler, yapılan konuşmalar ve 
değerlendirmelerden oluşmaktadır. 

Malazgirt Zaferi konusunda araştırma yapacak olanlara, tarihi roman yazanlara, tarih 
araştırmacılara ve tarihin iyi anlaşılıp yorumlanmasına ilişkin gayret gösterenlere bir kaynak 
niteliği taşımaktadır. 

Türklerin Anadolu’ya geliş sürecini merak edenlerin ama özellikle gençlerin ecdadımızın 
kahramanlığına tanıklık eden Malazgirt Ovasını, Ahlat’ı ve Selçuklu Mezarlığını mutlaka 
görmelerini tavsiye diyorum.
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Değerli okuyucular,

Bu arada, bir üzüntümü de sizlerle paylaşmak istiyorum. 

Akademisyen, devlet adamı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk 
Dursun şölenimize katılmak üzere Ankara’dan gelmişti. Programın açılışında yaptığı veda 
niteliğindeki konuşmasında ise Çanakkale, Sakarya ve Sarıkamış’ı hatırlamadan tarihin 
doğru dürüst yorumlanamayacağına vurgu yapmıştı.

Dursun, birkaç sene önce Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrencilere konuşma 
yaparken de şu sözlerle seslendiğini ifade etmişti:

“Siz Dicle’nin kuzularısınız ve siz Dicle’nin kuzuları bize emanetsiniz. Haklısınız geç kaldık 
bu emanete sahip olmakta ama bundan sonra sizinle hep beraber olacağız ve bu bölgede 
Dicle’nin, Murat’ın, Karasu’nun, Zap Suyu’nun, Aras’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız.”

Salondan büyük alkış alan bu konuşmadan birkaç saat sonra, Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun 
Van’ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Ülkemiz önemli bir kültür ve bilim adamını kaybetti. Bu vesile ile kendisine bir kez daha 
Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Türkiye Yazarlar Birliği tarafından gerçekleştirilen, “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi 
Şöleni”ne destek veren Türk Tarih Kurumu’na, Malazgirt Kaymakamlığına, Muş Alparslan 
Üniversitesine ve ev sahipliğini üstlenen Malazgirt Belediyesine teşekkür ediyorum, 
şükranlarımı sunuyorum.

Bu eserin, Malazgirt Zaferi’ni anlamada, kişileri ve olayları yorumlamada okuyucuya faydalı 
olması dileğiyle.
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D. Mehmet DOĞAN

Türkiye Yazarlar Birliği  Şeref Başkanı

Malazgirt’te tarihî romanı konuşmak

Edebiyat ve tarih hep iç içe olmuştur. Hatta tarih edebiyattan sayılmıştır. Edebî eserler de 
günü gelir tarihin malı olur. Onlar olmaksızın tarih tam yazılamaz.

Tarihi tarihçiler yazar, edebiyatçılar tarihi konu edindiği zaman ortaya çıkan eser tarih metni 
olmaz, fakat sanat eseri güçlü bir tesir uyandırarak tarihî kitlelere mal eder. Son yıllarda 
ülkemizde binden fazla roman yayınlanıyor, bunlar tesbit edilebilenler. Bunların içinde tarihî 
romanlar ilk sıralarda yer alıyor. Çok sayıda tarihî roman okuyucudan ilgi görüyor olmalı ki, 
her yıl yeni yeni tarihî romanlar piyasaya çıkıyor.

Bu kitapların hepsinin roman olduğunu söylemek mümkün değil. Bazılarının tarihle 
alâkalarını kurmak da güç. İçlerinde iyileri, gelecekte de okunacak olanları, edebiyat tarihine 
geçecekler de var elbette.

Tarihî roman yazanlarla roman incelemesi yapan edebiyatçıları bir araya getirmek, bir ortak 
zemin oluşturmak, konuşulması gereken konuları konuşmak, tartışmak önemli. Bunu tarihî 
mekânlarda yapmak konuya dekor eklemek gibi görülebilir. Yine de tarihin estiği yerlerde 
konuşmanın, düşünmenin farklı bir etkisi olduğunu kabul etmek lâzım.

Malazgirt, denilebilir ki tarihin kaynağı, kaynadığı bir yer. Sırf ismi bile bir parola etkisi 
uyandırıyor. Malazgirt’e, Malazgirt meydan muharebesine yüklenen anlam gerçeğini ne 
kadar yansıtabilir?

Ben derim ki, ona yüklenen hiçbir anlam uyandırdığı tesir kadar güçlü olamaz.

Hiç şüphe yok ki Malazgirt zaferi tarihin dönüm noktalarından biri. Sadece bizim tarihimizin 
ve İslâm tarihinin değil, dünya tarihinin büyük sonuçlar doğuran harplerinden. Geleceğe 
yönelik büyük değişikliklere yol açan meydan muharebelerinden biri Malazgirt’te cereyan 
etti. Gerçekten de o muharebe tarihin kendisiydi.

Tarihi kuru metin olmaktan edebiyat, sanat ve düşünce adamları kurtarıyor. Onların geniş 
kavrayışları, uzak görüşleri, sanatkâr muhayyileleri ve etkileme güçleri geçmişte kalmış 
kişileri, olayları günümüze taşıyor.

Malazgirt üzerinden yeni bir tarih kavrayışının oluşmasında, 20. Yüzyılda tarihçiler kadar, 
hatta onlardan daha fazla edebiyatçıların, düşünürlerin rolü var. Yahya Kemal’in Malazgirt 
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üzerinden verdiği mesajlar, zaman içinde büyük tesirler uyandırdı. Anadolu merkezli, 
Malazgirt başlangıç alınacak bir vatan ve millet anlayışı zamanla kabul gördü. Nureddin 
Topçu’nun 1939’da Hareket dergisinin 4. Sayısında yayınlanan “Benliğimiz” yazısı, Alp Arslan 
üzerinden derin bir tarih tahlili mahiyetinde:

“Müslüman Anadolu, hayatî kuvvetinin büyüklüğünü ilkin haçlı seferlerine karşı durduğu 
zaman göstermişti. İslâm ruhunun yetiştirdiği Anadolu çocuğunun ilk çehresini Battal 
Gazi’nin adında varlık kazanmış buluyoruz. Mukaddes ülkelere doğru kâfir ayağının 
uzanmasına karşı imandan bir kale olan Battal Gazi, Anadolu çocuğunun tarihini yaratmış 
olan cedlerinin bir cephesidir. Battal Gazi ile yan yana, Malazgirt’te Hıristiyan dünyasına 
İslâm Anadolu’nun ruh ve ahlâk âleminde üstünlüğü tanıtarak yeni bir ahlâka vurgun 
medeniyetin doğuşunu müjdeleyen Alp Arslan’ı görmek lâzımdır. Alp Arslan intikamla yürek 
soğutmaya tenezzül etmeyen, zebun kalana zulmetmekten utanan Anadolu çocuğunun 
cedlerinin bir başka cephesidir. Bu her belâya her türlü belâlıya rağmen “Aziz Anadolu”nun 
savaşının tek sebebi, ülküsünü ayakta tutmak, âleme mukaddes bir ruhu aşılamaktı. İslâm 
Anadolu’nun, bu günkü Avrupa milletleri gibi, kin ve menfaat adına, tahakküm ve kahr için 
savaştığını bilmiyoruz.”

“Alp Arslan, bu ruhun en güzel örneğini verenlerdendir. Zaferinden istifade ederken. 
Göz önünde bulundurduğu, dininin af ve merhamet esasını, ruha hürriyet bağışlamanın 
büyüklüğünü, yabancı ve Hıristiyan âlemine öğretmek oldu. Düşman ve düşmana karşı 
savaşın mânasını Battal Gazi ve Alp Arslan örnekleri pek iyi anlatabilir.”

Edebiyatçılar, fikir adamları tarih okumalı, fakat tarihçiler de mütefekkirleri ve edebiyatçıları 
okumayı ihmal etmemeli!
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Emre YALÇIN

Malazgirt Kaymakamı

 

Çok değerli akademisyenlerimiz, bizleri bu anlamlı günde yalnız bırakmayan değerli 
katılımcılarımız, 

“Tarihi Roman Romanda Tarih Bilgi Şöleni”mize hoşgeldiniz diyor ve sizleri en samimi 
duygularla ve saygıyla selamlıyorum. 

Bugünkü bilgi şölenimizde, 948 yıl önce bizler için ebedi vatan toprağı haline gelen 
Anadolu’nun kapılarının açıldığı, sadece bizim değil üç kıtadaki büyük sonuçlarıyla, 
dünya tarihine yaptığı etkisiyle, insanlığın kaderinin değiştiği Malazgirt Zaferi’nin edebi 
eserlerimizdeki yerini ve önemini konuşacağız.

İlçemizde her yıl coşkuyla kutladığımız Malazgirt Zaferimiz, insanlığın kaderinde nasıl büyük 
ve derin değişimlere neden olmuş ise, bu gibi ilmi faaliyetlerin de ilçemize paha biçilemez 
manevi katkılar yapacağına gönülden inanıyor ve bu güzide katkılara ev sahipliği yapmanın, 
bizler için ne kadar müstesna bir durum olduğunu söylemek istiyorum.

Engin tarihimizde şerefli yerini koruyan, tarihimizdeki en önemli dönüm noktalarından birisi 
olan Malazgirt savaşının ve zaferinin medeniyetimizdeki yerinin daha iyi anlaşılabilmesi için 
yapılan bugünkü toplantıya katılan siz değerli ilim ve fikir insanlarını saygıyla selamlıyor, 
bu bilgi şöleninin tertip edilmesinde emeği geçen bütün kişi ve kurumlara, bize siz değerli 
hocalarımızı dinleme fırsatı sundukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi sözü daha fazla 
uzatmadan sahneyi siz değerli hocalarıma bırakıyorum.
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Cengiz ALTIN

Malazgirt Belediye Başkanı

Öncelikle buraya gelerek bizi şereflendiren Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı Sayın D. 
Mehmet Doğan, Malazgirt Kaymakamı Sayın Emre Yalçın Bey, Türkiye Yazarlar Birliği’nin 
değerli üyeleri, değerli yazar ve akademisyenlerimiz, tertip komitesindeki tüm üyeler ile 
misafirlerimize hoş geldiniz diyor sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.

Bugün burayı teşrifleriyle bizi onurlandıran siz değerli ilim, bilim ve devlet adamlarının 
katılımıyla gerçekleşen “4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih” konulu bilgi şölenine ev 
sahipliği yapıyor olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Öncelikle bir Malazgirtli olarak, 
halk temsilcisi olarak yıllardır beklediğimiz, Malazgirt’imizin tarihi öneminin anlaşılmış 
olmasının bir yansıması olan bu özel bilgi şöleni beni hem duygulandırdı hem de sevindirdi. 
Biz bu mukaddes ilçenin önemini yıllarca bilmiş ve bunun ağırlığını taşımış bir halkız. 
Malazgirt’te kazandığımız zafer bize Avrupa’nın ortalarına kadar giden yolu açmıştır. 
Bu yüzden Malazgirt, Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul, tüm Balkanlar demektir. 
Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız. Biz Malazgirt’te sadece bir 
zafer kazanmadık, Malazgirt’te millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Şayet Malazgirt 
ruhunu yaşatmayı başaramazsak, geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Bu 
sadece bir milletin zaferi değil ümmetin zaferidir. En önemlisi 1071’de Cuma namazından 
sonra Sultan Alparslan savaşmak için ordusunun önüne geçtiğinde, ‘yenilirsem bu beyaz 
elbisem kefenim olsun’ diyerek aziz milletimizin ilelebet Anadolu’nun vatan edinmesine 
yol açan kahraman askerlerine selam olsun. 1071’de Malazgirt’te ‘Allahu Ekber’ nidalarına 
mazhar olan bu topraklar, bin yıldır dünyaya hakkı ve hakikati haykırmıştır. 26 Ağustos 
1071’de kazandığımız zaferle tarihin seyrini değiştirdik ve hakkı üstün kılmak için İslam’ın 
kılıcı olduğunu bütün dünyaya gösterdik. Bu mübarek topraklara namusunuz gözüyle 
bakmamız lazım. Türkiye’de yaşayan her birey Malazgirt’i bilmeli nasıl Çanakkale’yi biliyorsa 
Malazgirt’i de karış karış bilmeli ve öğrenmelidir ki bu bir vatandaşlık görevidir. Şüphesiz Türk 
tarih yazınında Malazgirt’in anlamı çok büyük. Ancak Muş’un Malazgirt ilçesinde yapılan 
Malazgirt Zaferi Törenleri’ne tarihte yalnız iki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı katıldı. 
İlki 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’dı. 12 Mart Muhtırasının ardından 26 Ağustos 1971’de 
düzenlenen Malazgirt Zaferi’nin 900. yıldönümü törenlerine katıldı. Bir diğeri de Sayın 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. Kendisine sizlerin huzurunda bir Malazgirtli 
olarak minnetlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum.
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Sayın konuklar Malazgirt ruhu kardeş halkların barışının ruhudur aslında. Kürdüyle, 
Türküyle, Alevisiyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynı çatı altında barışla yaşamış bir ilçeyiz. Gezdiğiniz 
her toprağında, sokağında, caddesinde kardeşlik ruhunu iliklerinize kadar hissediyorsunuz. 
Maziden atiye uzanan bu büyük mirasa çok iyi sahip çıkmamız gerekiyor.

Belediye olarak da mukadder ilçemiz için gereken bütün önemi gösterme gayreti 
içerisindeyiz. Artık Malazgirt hak ettiği hizmeti almalı ve biz de üzerimize düşen bütün 
vazifeleri yerine getirmeliyiz. Malazgirt, tarihin yükünü çekmiş o ağırlığı taşımış bir ilçe 
olarak artık daha iyi şartları hak ediyor. Şu an, Malazgirt ile ilgili yol, su, çöp konuşuyor olmak 
bu mukadder ilçeye saygısızlıktır diye düşünüyorum. İlçemizin sadece tarihi konuşulmalı, 
önemi konuşulmalı ama ne yazık ki yıllardır yapılamayan yatırımlar ilçemizin tarihi değerini 
gölgede bırakmıştır. Türkiye’nin Malazgirt’e borcu olduğunu düşünüyoruz. Tarihi bir kent 
olan Malazgirt hem fiziki yapısıyla ve hem de manevi olarak hak ettiği yerde değil.

Biz bu durumu nasıl düzeltebiliriz diye düşüneceğiz ve inşallah Allah’ın izniyle projelerimizi 
gerçekleştirerek ilçemizi gereken yere taşıyacağız. İlk Türk beylikleri Malazgirt Zaferinin 
ardından Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen komutanlar tarafından kurulmuştur. 
Anadolu’nun Türkleşmesinde Türk İslam kültür ve medeniyetinin yaygınlaşmasında büyük 
payı olan bu beylikler genellikle kurucularının ismiyle anılmıştır. Beyliklerin kuruldukları 
yerleşim yerlerindeki şehir belediyelerinin Malazgirt ilçemizin gerek fiziki gerek sosyal 
ve kültürel anlamda desteklemelerini ve bu şehirlerin her mahalleye kardeş belediye 
olarak tayin edilmesi yönünde çalışma yapmak istiyoruz. Ayrıca sivil toplum kuruluşları ve 
Üniversiteler işbirliği ile etkinlikler düzenlemek istiyoruz.

Bu konuda siz değerli ilim adamları ve yazarlarımıza iş düştüğünü düşünüyorum. Buradan 
size bir ricamızı da dile getirmek istiyorum. Lütfen bu mukadder yere sahip çıkın, yazılarınızla 
bilimsel eserlerinizle Malazgirt’i ne kadar anlatırsanız o kadar değeri bilinir hale gelecektir. 
Sizin o kıymetli fikirleriniz daha fazla insana ulaşacaktır. O yüzden sizin kalemlerinizden, 
sözlerinizden Malazgirt’i dinlemeyi çok isterim.

Bir kez daha Malazgirt Zaferimizin 948. yılını tebrik ediyorum. Bu gazada yer alan tüm 
kahramanları rahmetle anıyorum. Sözlerimi noktalarken, kardeşlik ve birlik duygularımızın 
her dâim canlı kalmasını diliyor, sizleri sevgi ve saygıyla selâmlıyorum.

Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun!
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Sosyal bilimler, aynı havzada yaşayan ve birbirini besleyen bir disiplinler bütünüdür. Bu 
disiplinler zaman zaman aynı mecrada birbiriyle etkileşime girip ortak metodik imkânlardan 
istifade edebilmektedir. Bu sebeple tarihle edebiyat arasındaki ilişkiyi de sosyal bilimler çatısı 
altında cereyan eden disiplinler arası etkileşimin önemli cüzlerinden biri olarak kabul etmek 
gerekir. Bazen tarihi vesikalar edebiyatçının anlatısında yeniden hayat bulurken bazen de 
bir romanın muhtevası tarihçinin kaynakları arasına girebilmektedir. Bu çift yönlü ilişki 
genellikle yatay bir şekilde gelişmekte ve iki taraf arasındaki ilişkiyi sürekli zinde tutmaktadır.

Roman, tarihi vakayı yalın gerçekliğin sınırlarında tutarak daha estetik bir kalıpta ifade 
edebildiği gibi, hakikatte vuku bulmamış olaylar ve yaşamamış karakterler kurgulayarak 
onları tarihi malzemeyle harmanlayabilir. Bu kurgusal hikâye ve karakterleri de vermek 
istediği mesaja hizmet edecek doğrultuda istihdam eder. Fakat genellikle edebiyatçı için 
anlatım -kurgu ya da gerçek olsun- olaylardan daha önemli bir yerde konumlanır.

Tarih disiplini bir bütün olarak romandan çok daha eski bir uğraşı olmasına rağmen, 
romancının ifade ve kurgu imkânı tarihçiden çok daha geniştir. Tarihçi ancak ulaşabildiği 
ve konuşturabildiği kaynaklar muvacehesinde yazabilir. Tarihi vesikaların veya tarihçiye 
kaynaklık edecek diğer materyallerin suskun kaldığı yerde onun kalemi de sükût eder. Tarih, 
romancı için çok önemli bir malzeme ve bilgi deposu işlevi görse de romanın tarihçi için ifade 
ettiği kaynaklık değeri bütün tarih otoriteleri tarafından aynı şekilde yorumlanmamaktadır. 
Buna karşın roman ile tarih arasında her geçen gün biraz daha gelişen ve profesyonelleşen 
bir ilişki mevcuttur. Özellikle tarihin kendine yeterli özgürlük alanı bulamadığı ya da hâkim 
sultanın denetim ve sınırları içinde faaliyet gösterebildiği cumhuriyetin ilk yıllarından 
başlamak üzere tarihi romanlar, yaşanan siyasi ve toplumsal hadiselerin aktarımını bir 
dereceye kadar mümkün kılan önemli bir araç işlevi görmüştür. Bu yönüyle roman, edebiyat 
türleri içerisinde tarihle iç içe geçmek konusunda en elverişli alanlardan biri durumundadır. 

Günümüze geldiğimizde tarihle roman arasındaki ilişki toplumsal ve bilimsel fonksiyonların 
sınırlarını da aşmış bir reyting ve kazanç unsuruna dönüşmüştür. Her geçen gün bu ilişkinin 
bir meyvesi olarak yeni tarihi romanlar yazılmakta ve tarih temalı film ve diziler çekilmektedir. 
Fakat maalesef bu yazılı ve görsel ürünlerin kahir ekseriyetinin tarihi gerçeklerle kurdukları 
bağ oldukça zayıftır. Yine de bu ilişkinin bütünüyle tarihin aleyhine ve romanın lehine bir 
ilişki olmadığını söylemek gerekir. 

ÖNSÖZ
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Tarihçi, uzmanlığını popüler bir ürüne dönüştürmek konusunda romancı kadar talihli 
değildir. Bu duruma sebep olarak sadece tarihin bilimsel sınırlarını ve anlatım kısıtlarını 
göstermek yeterince gerçekçi ve ikna edici olmamaktadır. Zira ülkemizde yazılan tarih 
metinlerinin romanlara kıyasla ortalama okuyucunun ruhunu yakalayacak bir retorikten 
yoksun olduğu sosyal bilim çevrelerinde sıklıkla gündeme gelen bir meseledir. 

Dördüncüsü Malazgirt’te düzenlenen “Milletlerarası Tarihî Roman, Romanda Tarih Bilgi 
Şöleni” nin bu yılki özel teması, faaliyetin icra edildiği mekândan da anlaşılacağı üzere 
Malazgirt zaferiydi. Bu zaferin Müslüman Türk tarihi için ifade ettiği önem, maalesef 
uzun bir süre boyunca yadsındı ya da hak ettiği düzeyde bir ilgi ve ihtimama muhatap 
olamadı. Elbette bu durumun temel müsebbibi; meşruiyetini Müslüman-Türk kökenlerini 
unutturmak ve karalamaktan devşirebileceğini düşünen zihniyet ve mümessilleriydi. Ancak 
son dönemlerde Müslüman-Türk tarihine yönelik yaklaşımların daha bilimsel ve objektif 
bir mahiyet kazanmasıyla beraber, Malazgirt ve Alparslan yazınında eskiye kıyasla ciddi bir 
hareketlenme oldu. Bununla beraber şu ana kadar Malazgirt zaferini konu edinen edebi ve 
tarihi teliflerin hala bu hadisenin ehemmiyetini karşılamaktan uzak bir kemiyet ve keyfiyette 
olduğu muhakkaktır.

Malazgirt Zaferi, Müslüman Türk varlığının Anadolu’da daimî ve muhkem bir hal almasını 
temin eden en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu zaferle beraber Anadolu, Müslüman 
Türklerin uzak akınlar yaptığı düşman bir coğrafya olmaktan çıkmış, onları kucaklayan 
ebedi bir vatan toprağına dönüşmüştür. Bu büyük zaferin Anadolu coğrafyasına serptiği 
nüveler, Selçuklu ve Osmanlı gibi çok önemli iki Müslüman Türk devletini netice verdiği gibi, 
Osmanlı’nın sukutunun peşi sıra zuhur edecek Türkiye Cumhuriyeti’nin müdafaa sathını ve 
sınırlarını da tayin etmiştir. Dolayısıyla bu zafer sadece dünde kalmış tarihi bir hadise değildir. 
Bugün hala yaşayan ve istikbalin hadiselerine tesir edebilen capcanlı ve terütaze bir zaferdir.

Türkiye’nin dört bir yanından gelerek şifahi ve yazılı katkılarıyla bu eserin vücut bulmasına 
vesile olan bütün kıymetli yazar ve akademisyen katılımcılara, Malazgirt Belediyesi, Malazgirt 
Kaymakamlığı, Muş Alparslan Üniversitesi ve Türk Tarih Kurumuna teşekkürü büyük bir borç 
biliriz. Ayrıca bu eserin dipnotlarının düzeltilmesi hususunda büyük bir mesai ve gayret sarf 
eden sevgili öğrencimiz Mustafa Kaya’ya da müteşekkir olduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu 
eser, bilgi şöleninin açılışına iştirak edip veciz bir konuşma yaptıktan çok kısa bir süre sonra 
geçirdiği elim bir trafik kazası neticesinde aramızdan ayrılan Kültür Bakan Yardımcımız Prof. 
Dr. Halûk Dursun’a ithaf edilmiştir. Hocamız diyar-ı ahere irtihal etse de ilmî eserleri ve “Fırat 
ve Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak” için verdiği mücadelesiyle gönüllerimizde 
ve hiçbir ölümün söndüremediği mana âleminde ilelebet yaşayacaktır. Temennimiz odur ki 
hocamızın davası yerde kalmayacak, her daim onu yüklenip sahiplenecek cesur ve cevval 
dimağlar bulunacaktır. Kıymetli Hocamızı rahmetle anıyoruz…

 

 Maşallah Nar - Mehmet Tuğrul



 Ahmet Halûk hocanın aziz hatırasına...
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Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun’un Biyografisi*
Eğitim, Üniversite, Danışmanlık ve Başkanlık Görevleri

1957 yılında Hereke’de doğdu. Galatasaray Lisesi’nden 
sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Son Çağ ve 
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Kürsüsünü bitirerek akademik 
hayata Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nde 
asistan olarak başladı. Marmara Üniversitesinde yüksek 
lisans ve doktorasını Yakın Çağ Tarihi Anabilim dalında 
tamamladı. “Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi” 
sahasında tarih doçenti A. Halûk Dursun Marmara 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde Yakın Çağ Tarihi 
Ana Bilim dalında profesörlük unvanını aldı. 

Akademik çalışmaları yanında kamusal alanda da önemli faaliyetleri bulunan Dursun, İBB Kültür 
AŞ. Genel Müdür Danışmanı olarak Miniatürk Projesi’nin hazırlanmasında görev aldı. İçişleri 
Bakanlığınca Türkiye Turing ve Otomobil Kurumunun Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan Dursun, 
2005-2006 ve 2011 tarihlerinde aynı kurumda Başkan Vekilliği görevini yaptı. 

2007 yılında İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü vekili olarak görev yaptı. 2006-2012 yılları 
arasında Ayasofya Müzesi Başkanlığını yürüten Dursun, 2009-2011 yıllarında Ayasofya Müzesi 
Müdürlüğü görevini de üstlendi. 2012 Temmuz ayı itibarıyla getirildiği Topkapı Sarayı Müzesi 
Müdürlüğü görevini 2014 ortalarına kadar sürdürdü. A. Halûk Dursun, Ayasofya ve Topkapı Sarayı 
Müzesi’ndeki görevlerinde de birçok etkinlik ve düzenlemeye imza atmış, tarihi yapıların kültürel 
ve tarihsel dokusunu ön plana çıkaran çalışmalara ağırlık vermiştir.

2012-2014 yılları arasında İstanbul Topkapı Sarayını Sevenler Derneği Başkanlığı görevine 
seçilmiştir. A. Halûk Dursun, 2014 Temmuz ayında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı 
görevine atanmış, 2016 yılı Nisan ayında emekliliğini isteyerek görevinden ayrılmıştır.

26.05.2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla T.C. Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu üyeliğine 
atanmıştır. Aynı zamanda Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu 
üyeliği görevini yürütürken, 20 Temmuz 2018 tarihi itibariyle de Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan 
Yardımcılığı görevine getirilmiştir.

21.07.2018 tarihli 30485 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2018/24 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 
Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine tayin olmuştur. 

Özel Proje ve Ödülleri

A. Halûk Dursun 1989 yılında “Elveda Boğaziçi” başlıklı bir yazı dizisiyle İstanbul Mimarlar 
Odasının “Basında Uzmanlık Ödülü”nü kazandı. Yine 2002 yılında Nil’den Tuna’ya adlı kitabıyla 
da Türkiye Yazarlar Birliği “Gezi Yazarları Ödülü”nü aldı. Ayasofya, A. Halûk Dursun’un başkanlığı 
döneminde önemli restorasyonlardan geçmiş, müzenin içindekilerle birlikte etrafındaki Osmanlı 
eserleriyle ilgili koruma/onarma çalışmaları tamamlanmış, Ayasofya içinde bulunan Osmanlı 
padişah türbeleri onun döneminde kendi tabiriyle bir “Ölüm Kültürü Müzesi” olarak ziyarete 
açılmıştır. Ayasofya’daki bu çalışmalar müze başkanı Halûk Dursun’a 2010 yılında İtalya’da her yıl 
verilen Rotondi Sanat Kurtarıcısı Ödülü’nü (Premio Rotondi 2010 ai Salvatori Dell) kazandırmıştır. 
A. Halûk Dursun, Ayasofya’yla ilgili düzenlemiş olduğu etkinlikler, Ayasofya gezi konferansları, 
Sıbyan Mektebinde çocuklara Ayasofya Müzesi’ni anlattığı çalışmaları, 17 yıldır çıkarılamayan 
“Müze Dergisi”ni yeniden çıkarması, Haliç ve Boğaziçi sunumları, İstanbul eksenli kültür tarihçiliği 
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alanında yaptığı çeşitli çalışmaları dolayısıyla 2011 İstanbul Turizm Ödülleri kapsamında verilen 
“Etkinlik Ödülü”nü de kazanmıştır. 

“Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi” hazırlanması, yürütülmesi ve bu 
kapsamda hazırlanan Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli kitabının editörlüğü gerçekleştirildi. (Proje 
hakkında: http://www.sehirinsan.gov.tr/) 6546 sayılı “Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan 
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun” gereğince “Çanakkale ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı” 
kurulmuş; yapılanma, tarihi araştırma koordinasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Kültür Tarihi Konferansları, Programlar ve Kitapları

Üniversitede verdiği Bizans ve Batı Avrupa tarihi, Yeni ve Yakınçağ Avrupa Tarihi; Osmanlı 
Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi, Türk Kültür Tarihi; İstanbul’un Tarihî Mekânları; Cumhuriyet 
Dönemi Eğitim ve Kültür Politikaları, Tarih Öğretiminde Müzelerin Rolü gibi dersler yanında 
özellikle İstanbul’un tarihini, mimarisini, kültür ve sanatını konu alan sayısız konferanslar vermiş, 
bu alanda yapılan birçok etkinlik ve projede aktif olarak yer almıştır. A. Halûk Dursun çeşitli 
dönemlerde, değişik gazetelerde kültür-sanat yazıları yazmış, televizyonlarda tarih, kültür ve 
sanat içerikli programlar hazırlamış ve sunmuştur. Bu çerçevede Eylül 2005 tarihinden itibaren 
TRT 2’de yayımlanan “Tarih Mekân” programını hazırlayıp sunmuş, Osmanlı kültür coğrafyasıyla 
ilgili ‘Kudüs’, “Evliya Çelebi Hac Yolunda”, ‘Tuna’ ve ‘Mimar Sinan: The Architect’ belgesellerinin 
danışmanlığını yapmıştır. TRT Türk’te 2010 yılı yapımı ‘İstanbul’u Yaşamak’ belgeselini sunmuş, 
KANAL 24’te ‘İncir Çekirdeği’ adlı programda Prof. Dr. İskender Pala ile yer almıştır. NTV’de Levent 
Erden ve Prof. Dr. Gül İrepoğlu ile ‘Acaba’ adlı tarih ve kültür programını da yapmıştır. 

Topkapı Sarayı’nda “Saray Dersleri” yapılmış, Kutsal Emanetler dairesinde geleneksel Ramazan ayı 
etkinlikleri ile Muharrem ayında aşûra programları icra edilmiştir. 

2017 -2018 yıllarında Doğu – Güneydoğu Anadolu’da çok sayıda kültür merkezi ve okulda 
“Gençlerle Başbaşa” başlıklı konferans ve seminer vermiştir.

Halûk Dursun’un Eserleri

Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli (Editör), Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2015.

İncir Çekirdeği: Hereke’den Çıktım Yola”, İstanbul: Timaş Yayınları, 2014.

“Şehir ve Kültür: İstanbul” İstanbul: Profil Yayınları, 2011.

Ayasofya Müzesi Kültür Envanteri, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.

Boğaziçi’nde Kırk Yılım, İstanbul: Heyamola Yayınları, 2009 (1. baskı), 2010 (2. baskı).

Osmanlı Coğrafyası’na Yolculuk, İstanbul: Timaş Yayınları, 2007 (1. baskı), 2007 (2. baskı).

Tuna Güzellemesi, İstanbul: Kubbealtı Yayınevi, 2004 (1. baskı), 2007 (2. baskı).

Nil’den Tuna’ya Osmanlı Yazıları, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2000 (1. baskı) Timaş Yayınları, 2009 
(5. baskı).

İstanbul’da Yaşama Sanatı, İstanbul: Ötüken Neşriyat, 1999 (1. baskı) Timaş Yayınları, 2010 (13. 
baskı).

 *Biyografi http://www.ahmetHalûkdursun.com internet sitesinden alınmıştır.



20

Tarihten Romana Malazgirt 

Prof. Dr. Halûk Dursun’un Son Konuşması*

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı

Konuşmama Türkiye Yazarlar Birliği’nin değerli Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan’la başlamak 
istiyorum, çünkü tarih ve edebiyat ağırlıklı bir programdayız. Öncelikle D. Mehmet Doğan’a, 
sonra rektör hocamıza ve tarihçi sıfatıyla veyahut edebiyatçı sıfatıyla burada bulunan bütün 
hocalarımıza sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun diyorum.

Sözlerime Yâ Fettâh diye başlamak istiyorum. Ya Fettâh çok uyar bu faaliyetlere. Bu şekilde 
başlamak bereket olabilir. Belediye başkanımızla önceden konuştuk büyük bir heyecanla 
buraya geldim. Bize göre çok genç yaşta olan bir kaymakamımız var onunla da burada 
tanıştık.

Ben, Bakan Yardımcılığının dışında tarih profesörüyüm. Osmanlı tarihi profesörüyüm. 
İstanbul’da Edebiyat Fakültesinde düzenlenen Türkoloji Kongresinde konuşan Orhan 
Şaik Gökyay’in tarihçi nasıl olunur anlamında bir konuşmasıyla kendime geldim. “Dedi ki 
“Tarihçiler siz kendi aranızda konuştunuz. Kendinize göre tarihi yorumladınız tasvir ettiniz. 
Ama çok da kendinize güvenmeyiniz. Bu işin eksiği edebiyatçılardır” Edebiyatçıların 
ağzından tarihi dinlemek gerekir. Sizin bu kuru tarihinize, biraz heyecan biraz ruh katmak 
lazım dedi. Şimdi size bir şiir okuyacağım, siz bu şiir üzerinden tarih yorumlamaya gayret 
edin “dedi. Ve Tuna şiirini okudu. Şimdi “Tuna ile ilgili ne biliyorsanız bir daha okuyun” dedi. 
Ben gerçekten bu Tuna şiiri üzerinden kendimi bir tarih anlayışına disiplinine soktum. Önce 
Tuna nerden çıkıyor diye kaynağına gittim. Halk şairleri var. Yeniçeri şiirleri ve ağıtları var. 
“Tuna’da çırpar bezini seveyim ela gözünü “İşte Tuna’ya bir de bu gözle bakın. Kısacası Tuna 
ile uzun bir zaman geçirdim.

Birkaç sene önce Diyarbakır Dicle Üniversitesi hukuk fakültesinde bir konuşma yaparken, bir 
genç kız öğrenci söz istedi. Oldukça heyecanlı, muhalefet dozu yüksek. Dedi ki “Sizin burada 
ne işiniz var. Sizin yaptığınız çalışmalara baktım. Tarihçisiniz, hayatınız Tuna ile geçmiş. Nil 
kitabınız da var ama sizin hayatınızda Dicle yok. Siz, Dicle’siz bir tarihçisiniz. Dolayısıyla sizin 
burada olmaya ve konuşmaya hakkınız yok dedi.” Vayyyy vay ki vayyy.

Tenkitlerde şimdi bütün akademik unvanlar, bütün makamlar bir tarafa gidiyor.

* 19 Ağustos 2019 tarihinde Van’da elim bir trafik kazası sonucu vefat eden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı 
Prof. Dr. Halûk Dursun’un, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Malazgirt’te düzenlenen “IV. Tarihî Roman ve 

Romanda Tarih Bilgi Şöleni”ndeki veda niteliğindeki son konuşmasıdır.
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Tamam dedim, haklısın. Ama dinle. Konuşmayı nerde yapıyoruz. Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi’nde. Ben buraya nereden geldim, Cizre’den geldim. Cizre bir şehirdir ve tam 
bir Dicle şehridir. Kendimiz Dicle’deyiz ama gönlümüz Tuna’da. Bunun da bir zararı yok, 
bir günahı yok. Ama haklısın, bu bir gecikme. Ama her görevin bir zamanı vardır ve ona 
vakti şerif denir. İşte o vakti zaman gelmiş ve biz Dicle’deyiz. Ve siz Dicle’nin kuzularısınız. 
Bize emanetsiniz. Haklısınız emanete sahip çıkmada geç kaldık. Bundan sonra sizlerle hep 
birlikte olacağız ve bu bölgede Dicle’nin, Karasuyu’nun, Zapsuyu’nun kuzularını çakallara 
kaptırmayacağız. Kuzuları çakallara kaptırmamak için onlarla hemhal olmak lazım.

Rektör hocam hatırlar, Muş Üniversitesinde beraberken, dedim ki -o zaman Fuat 
Sezgin hocam sağ idi- hocamızı buraya getirelim, Siirt’ten, Bitlis’ten, Muş’tan, Ağrı’dan 
üniversitelerden öğrenci davet edelim. Bu gençlere Fuat Sezgin hocamızı gösterelim. Çıksın 
selam versin. Bu önemli değerlerimizi rol model olarak Dicle’nin kuzularıyla buluşturmamız 
gerek. Hocamıza konuyu açtığımda çok sevindi, çok heyecanlandı. Ben de çok isterim 
demişti. Bu vesile ile kendini de anmış olduk.

D. Mehmet Doğan abimiz, bizim tarihçilerin gerçekten kuru akademik tarihçileri ki kendimi 
de oraya koyarak söylüyorum, bir türlü fark edemedikleri noktaya dikkat çekti.

Biz tarihi ve tarih derslerini çocuklara gençlere neden sevdiremiyoruz sorusu önemli bir 
sorudur.

Çünkü tarih geleneksel kültür ve geleneksel sohbetten aktarım kabiliyetini kaybetti. Çocuk 
Battal Gazi’yi kimden duyacak? İşte bunlar nesilden nesile anlatılarak devam ettirilecek.

Şimdi bizim tarihçiler Rumeli’ye nasıl geçildiğini anlatırlar. “Keramet gösterip halka suya 
seccade salmışsın.” Bu ayrı bir âlem. Saltukname okumadan, Arif Nihat Asya, Yahya Kemal 
olmadan bizim tarihimizin ruhuna inmem mümkün olabilir mi?

Malazgirt’i, Çanakkale’yi, Sarıkamış’ı hatırlamadan tarihimizi doğru dürüst anlamak, 
yorumlayabilmek, aktarabilmek çok mümkün değil.

Doğuda Güney Doğuda bütün üniversiteleri gezdim. İşte o kız bana “Ne işin var burada” 
deyip o dersi verdikten sonra şimdi burada olduğum gibi zamanımın büyük bölümünü 
bu bölgede geçirdim. Buradaki gençlerle bir araya geldik. Kültür ve Turizm Bakanlığının 
kültür kısmında “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği” adı altında bir çalışma grubu oluşturduk. Bu 
çalışma grubu sadece batıdaki liseli gençlerden oluşuyor. 100 yıl nedeniyle 100 genç seçtik. 
Bu çocuklara Anadolu’yu gezdiriyoruz. Çanakkale’ye, Ahlat’a götürdük. Ahlat’ı görmeden 
Anadolu anlaşılmaz çünkü.

Daha sonra, Sarıkamış şehitlerini anmak üzere bu gençleri Sarıkamış’a götüreceğiz. 
Doğubeyazıt’a, Van’a gidecekler. Yani bir şekilde kopmuş, koparılmış, konusu ve gündemi 
buralar olmayan gençleri Batman’a Hasankeyf’e götürdük.
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Bizim ayağımızın buraya basması lazım. Bizim ayağımız bizim temelimiz Anadolu’dur, 
Malazgirt’tir, Sarıkamış’tır, Çanakkale’dir, Ahlat’tır.

Kudüs evet. Kudüs bizim için mukaddes. Ama Kudüs kadar Müküs’ü de tanıyacağız. Bilen var 
mı Müküs nerede? Evet, Bahçesaray’ın adıdır.

Yani, Fethi Gemuhluoğlu abinin dediği gibi biz bu coğrafyaya dost olacağız. Tarihimize, 
edebiyatımıza, şiirimize dost olacağız. Bu kültürel gayretlerimi de akademik çalışmalarımızla 
tamamlayacağız.

Roman dışında, son zamanlarda televizyonlar da yayınlanan tarihi diziler var. Televizyonlardan 
tarih öğrenilmez ama seyreden kişi meraklanıp devamını getirebilir. Televizyonlar bunun 
yolunu açtı. Tarık Buğra’nın Osmancık’ı hatırlayan var mı? Ne kadar güzeldi. O dönem hepimiz 
büyük bir heyecanla izledik. Son dönemde de bazı diziler bunu başarı ile sürdürüyorlar.

Bu arada şunu da belirteyim, mutlaka Ömer Seyfettin’in İncili Kaftan eserini okumak lazım. 
Ömer Seyfettin olmadan da kültürümüzün eksik kalacağını düşünüyorum.

Şu anda “Millet Kıraathanelerini” kurduk. Şu anda yapmamız gereken sohbet ağırlıklı 
mekânlar kurmaktır. İstanbul’da Enderun Kitapevi vardı, nerde yetiştin derlerse Enderun 
Kitabevi’ni ilk sırada sayarım. Bu tür sohbet kültürünü büyüklerimizin gençlere aktaracakları 
mekânlar ile edebiyat kütüphanelerini yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Gençleri buralara 
toplayacağız. Bursa’da, Süleyman Uludağ ve Mustafa Kara kitaplarını bağışlandı. Sohbetlerin 
yapılacağı bir mekân olarak güzel hizmetler verecek.

İyi ki Ankara’dan geldiniz, bizim sık sık Ankara ve İstanbul’dan buralara gelmemiz lazım. 
Gençlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve bürokratlarımız buralara gelerek gençlerle bir 
araya gelmemiz lazım.

İnşallah, Allah nasip ettikçe buralarda bulunmaya çalışacağız.

Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Malazgirt Belediyesi’ne, Türkiye Yazarlar 
Birliği’ne, Muş Alparslan Üniversitesi’ne, Malazgirt Kaymakamlığı’na, Türk Tarih Kurumu’na, 
akademisyenlere, yazarlara teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun.
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Doç. Dr. Muhammet Enes Kala
Türkiye Yazarlar Birliği Genel Sekreteri

Malazgirt, Anadolu için sadece maddi fethin değil, manevi fethin de girizgahıdır. Malazgirt, 
savaş ahlakının ve hukukunun yaşanarak gösterildiği, birlikte yaşama ahlakının inşa edildiği 
yerdir. 26 Ağustos 1071 tarihinde Cuma namazı sonrasında Yüce Mevla Müslümanlara zafer 
ihsan etmiş, Anadolu’nun artık tüm mazlumlar ve mağdurlar için bir sığınak olacağı müjdesi 
verilmiştir. 

Üzerinde yaşadığımız toprakların mayası, “tevhid”, “adalet” ve “muhabbet”le karılmıştır. 
Üzerinde yaşayan her canlıyı bir araya getiren bu toprakların mayası olarak da anlaşılan söz 
konusu kıldığımız tam da bu ulvî ilkelerdir. 26 Ağustos 1071 tarihinde İslam ümmetinin ortak 
derdi, tevhid, adalet ve muhabbet için cenk eden kahramanların muzaffer olabilmeleriydi. 
Ebu’l Feth, Sultan Alparslan, savaşa başlamak için, Kâbe’nin şubeleri olan mescitlerden 
Cuma hutbesinin okunmasını bekledi. Hutbede tüm minberlerde gözyaşları içinde bir 
yakarış yankılanıyor ve bu hitap gökkubbeyi dertle sarıp sarmalıyordu. 

“Allah’ım İslâm sancağını yükselt ve İslâm’a yardım et. Sultan Alparslan’ın senden dilediği yardımı 
esirgeme. Ordusunu meleklerinle destekle. Niyet ve azmini hayır ve başarıyla sonuçlandır. 
Çünkü o senin ulu rızan için rahatını terk etti. Malı ve canıyla buyruklarına uymak amacıyla 
senin yoluna düştü.” 

Cenk meydanı, tevhid, adalet ve muhabbetin hadimleri olan kahramanlarını bekliyordu. 
Şehadet, cennetin, zafer ise Anadolu’nun kapılarını aralayacaktı. Her ikisi de mukadder 
sondu. Her ikisi de Yüce Rahman‘ın rahmetiydi. Cuma namazından sonra Sultan Alparslan’ın 
tüm askerlerine, canları, Allah yolunda feda etmeyi müjdeleyen mütevazı bir hitabı vardı. 
Hangi ders, o hitaptaki özü verebilirdi ki, ya da hangi kitap, o hitapta saklı olan şuuru o kadar 
net yazabilirdi? Sözün gücü, duanın gücüyle birleştiğinde önce kalpleri fethederdi, etmişti. 

“Kumandanlarım, askerlerim! Biz ne kadar az olursak olalım, onlar ne kadar çok olurlarsa 
olsunlar daha fazla bekleyemeyiz. Bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri 
şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum. Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım ya şehit 
olur Cennete giderim. Beni takip etmek isteyenler arkamdan gelsin. Takip etmek istemeyenler 
diledikleri yere gitsinler! Bugün burada emir veren bir Sultan yok! Emredilen bir asker de yoktur! 
Askerlerim tek Sultan ancak Allah’tır. Bugün ben sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir 
gaziyim. Peşimden gelen ve nefislerini yüce Allah’a adayanlardan şehit olanlar Cennete, sağ 
kalanlar ise ganimete kavuşacaklardır. Ayrılanları ahirette ateş, dünyada rezillik beklemektedir! 
Ya Rabbi Seni kendime vekil yapıyor, azametin karşısında yüzümü yere sürüyor ve senin uğrunda 

*Bu yazı İtibar Dergisinin Ekim 2019'da yayınlanan son sayısından alınmıştır.
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savaşıyorum. Ey Allah’ım niyetim halistir bana yardım et. Sözlerimde hilaf varsa beni kahret” 
İslam’ın kalesi olacak Anadolu’nun fethi dualarla ve Allah yolunda, tevhid, adalet ve 
muhabbet mücadelesiyle mümkün oldu. Bu fetih, bize, sözün gücünü; kişiliğin tevazua 
bürünmüş halinin etkisini, tevhid, adalet ve muhabbete samimiyetle kendisini adayanların 
neyi başarabileceğini tüm açıklığıyla ortaya koymuştu. Tevhide, adalete ve muhabbete 
hizmet etmeyen ömür neye yarar ki? Tüm bu değerleri zatında teşahhus ettiremeyen bir 
şahsiyetten ne beklenebilir ki? Anadolu’yu ahlakın ve hukukun göç ettiği, mazlumun ve 
mağdurun ürkütüldüğü, birlikte yaşama ahlakının bozulduğu bir yer yapmak kimin işine 
gelir ki? 

Anadolu’nun fethi, öncelikle iyilikle, güzellikle ve doğrulukla insanların kalbini fethetmekten 
geçmişti. İnsanların kalpleri fethedilmişti, sonra kalpleri fethedilenler Anadolu’yu 
fethetmişlerdi. O fetih, sadece bir toprak parçasının fethi değildi, aynı zamanda o 
topraklara bir ruh ve şuurun nakşedildiği manevi fetihti. Maddi vatan ancak manevi vatanla 
tamamlanabilirse gerçek vatan ortaya çıkar. İnsan, sadece bedeniyle değil, ruhuyla birlikte 
insan olur. Ruhun olmadığı yerde beden cesettir. Ceset ise kokar ve kokuşturur. Anadolu 
bizim 1071 yılından itibaren gerçek manada vatanımızdır. O vatanın ruhu, tevhid, adalet ve 
muhabbet üzere mebnidir. Bu değerlerin yaşatılamadığı yerde sadece maddi vatan kalır ve 
o vatan müstemlekeleştirilerek, çürütülür. Çürümeye terk edilen vatan artık bizim olmaktan 
çıkar, can çeker, can çektirir. Kokar ve kokuşturur. Çürümekte olanın kendisine faydası var 
mıdır ki başkasına olsun? 

Halbuki, Malazgirt’te bize sadece bedeniyle değil, ruhuyla bir vatan hediye edilmişti. Şimdi 
bize düşen onu, tüm mefkuresi ve değerleriyle muhafaza edebilmektir. Bu muhafazanın 
yolu, Anadolu’da yaşayan insanların gönüllerini fethedebilmek ve fethedilen gönülleri vatan 
sevgisine raptedebilmektir. 

Tüm bunlardan aslında bir dersi vuzuha kavuşturmak için bahsettim. 19-20 Ağustos 2019 
tarihleri arasında Malazgirt’te, Türkiye Yazarlar Birliği, Malazgirt Kaymakamlığı ve Malazgirt 
Belediyesi birlikte “IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni”ni tertip etti. Bilgi şöleni 
ve onun özellikle Malazgirt’te yapılması Bakan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun 
Hocayı çok heyecanlandırmış ve programa iştirak edeceğini program ilgililerine iletmişti. 
Dursun Hoca, tüm yoğunluğu arasında, birtakım imkansızlıkların da üstesinden gelerek bilgi 
şölenini teşrif etmiş ve kısa da olsa muhteşem bir konuşma yapmıştı. O gün akşama doğru, 
o konuşmanın, (aslında dersin) onun son konuşması (dersi) olduğunu büyük bir hüzünle 
öğrendik. Gerçi o, satır aralarında bize o dersin, son ders olacağını anlatmıştı, konuşması 
sırasında helalleşmişti de.

Halûk Hocamızın hitabı, Anadolu ruhunu ve şuurunu, aynı Sultan Alparslan’ın konuşması 
gibi bize bir kez daha anlatmaktaydı. Hocanın mücadelesi bu topraklarda yeniden unutulan 
değerleri hatırlatmayı, insanların gönüllerini fethetmeyi hedefliyordu. Teri dert kokuyor, 
çabası bu topraklarda hala dertli insanların güzelliğini terennüm ettiriyordu. Anadolu’yu tüm 
mefkuresi ve değerleriyle muhafaza etmenin, her bir gönlün tevhide, adalete, muhabbete 
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ve merhamete bağlanmasıyla mümkün olabileceğini adeta kalın çizgilerle vurguluyordu. Bu 
güzel vatan, bizlere her daim birlikte yaşamanın en ideal numunelerini sunmuştu. Bu güzel 
örneklik Malazgirt’te başlamıştı ve bizler yeniden Malazgirt’teydik. Bize Halûk Hocamız, 
Malazgirt’in tüm ümmeti saran heyecanını hitabında bir kez daha hatırlatıyordu. Aynı Sultan 
Alparslan’ın tavrıyla, oldukça mütevazı ve etkileyici olarak.

Hitabında, beş kelime geçti. Ben artık o beş kelimeyi, Hocamızdan ilham alarak “5 H İlkesi” 
olarak isimlendiriyorum. Bu beş ilke, nerede olursak olalım, işimiz ne olursa olsun hâkim 
kılabileceğimiz ve sonunda gönüllerin fethini bize mümkün kılabilecek ilkelerdir. Hocamız, 
son dersini bir Anadolu felsefesi ile bitirmişti. Önce “hasbihal” etmekten söz etti. Öyle ya önce 
kalbin kapısının tokmağını sohbet ve muhabbetle çalmak gerekiyordu. Hasbihal etmekten 
uzaklaşanlar anlaşmak bir yana konuşabilirler miydi? Güzel sözün, nezaketle ve letafetle 
birleşince açamayacağı kapı var mıdır? Hasbihalle gönlün kapısı açılmaya görsün, o gönülde 
yarım kalmış hikayeler, o gönlü yormuş yaşanmışlıklar, tamamlanmamış tebessümler 
samimiyetle kendisini muhataba taşırdı. Bu, o gönlün muhatabına güvenebilmesinin 
yoluydu. Muhataptan beklenen artık o gönlün sahibiyle “hemdert” olmaktı. Dert tanınmadan 
ve bilinmeden, muhatapla anlaşabilmek mümkün müdür? Bir gönlün derdi, diğer gönlün 
derdi olamıyorsa, derde sahip çıkmayan gönlün yaşadığına hükmedebilir miyiz? Dertte 
olan ortaklık neden sonra halde olan ortaklığa dönüveriyordu. “Hemdert” olanlar, dertler 
paylaşıldığında halde olan ortaklığa niyet ederler. Yani yeni hal, “hemhal” olmak şeklinde 
tezahür eder. Gönülden gönüle yolun adı oluverir “hemhal” olmak. Hali ortak kılanlar, 
kendisini savunmasız hale getirmezler, bilakis haline ortak ve sırdaş bularak güçlenirler. 
Halleşen insanlardan daha güçlü kim olabilir ki? “Halleşmek” “hemdert” ve “hemhal” olanın 
yaşayabileceği halin ortak adı, gönüllerin birbirinden felah alması ve inşirah bulmasıdır.

Aynı derdi paylaşan, aynı halde ortaklaşanlar ve aynı hali yaşayabilenlere dost deriz. 
Dostlar ise her dem helalleşirler. Onların her hali “halleşmek” ve “helalleşmek”ten ibarettir. 
Anı, birbirine helal kılmaktan daha büyük bir saadet var mıdır? O halde dostluk saadetin 
mekanıdır, “halleşmek” ve “helalleşmek” ise dostluğun imkânı… İnsanlar dost oldukça ve 
dost kalabildikçe gönüllerini tevhid, adalet ve muhabbet için fethe hazırlarlar. Muhabbetin, 
adaletin ve tevhidin olmadığı bir ethosferde dostluk imkânı mümkün değildir. O halde, 
gönülleri fethe, fethedilmiş gönülleri ise vatanı muhafazaya çağırmanın yolu, “hasbihal 
etmek”, “hemdert olmak”, “hemhal olmak”, “halleşmek” ve “helalleşmek”ten geçmektedir. 
Hocamız, bize son derste, bir gönül insanının sükunetiyle bunlardan bahsetmişti. 
Anadolu’nun yeniden “helalleşme”ye ihtiyacını ifade etmişti.

Büyük bir hazırlığı gerektiren, sonunda saadete gebe olan “helalleşmek” kolay bir haslet 
değildir. Bir takım ön şartlara bağlıdır. Helalleşmek için önce halleşmek gerek. Halleşmek 
için önce hemhal olmak gerek. Hemhal olmak için hemdert olmak gerek. Hemdert olmak 
içinse hasbihal etmek gerek. Hasbihal ise muhabbet varsa vardır. Muhabbet, adalet varsa 
vardır. Adalet gerçek manasıyla tüm sahte anlamlardan tecrit edilmiş şekliyle ancak tevhid 
ilkesi söz konusuysa mümkündür. O halde Anadolu’nun tüm mefkuresini şekillendiren maya 
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olan “muhabbeti”, “adaleti” ve “tevhidi” korumalıyız ki, onu koruyabilecek hasbihali, hemdert 
olmayı, hemhal olmayı, halleşmeyi ve helalleşmeyi mümkün hale getirebilelim.

Son olarak, Malazgirt Anadolu’dur, Anadolu’da söylenen sözler bitmemiştir. Söz, tevhide, 
adalete ve muhabbete değdikçe ölümsüzleşecek ve edebileşecektir. Sözün makarrı 
gönüldür. Gönüller fethedildiğinde Anadolu tüm mefkuresi ve değerleriyle muhafaza 
edilebilecektir. Ne mutlu Anadolu’yu tüm mefkuresi ve değerleriyle muhafaza etmek için 
mesai harcayanlara… Merhum Hocamız, Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun, bu yolda mücadele 
etti ve bu kutlu yolda bizlere veda etti. Biz şâhidiz. Mekânı cennet olsun.
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Mahmut Bıyıklı

Türkiye Yazalar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı 

Malazgirt Erenlerinin İzinde Bir Alperen

Türkiye Yazarlar Birliği’nin öncülüğünde düzenlenen 4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi 
Şöleni için Malazgirt’teyiz.

Bulunduğumuz ilçe milletimiz için sembolik anlamı derin olan tarihe şahitlik etmiş bir 
merkez. Ulu Sultanımız Alparslan’ın ruhu dağa taşa toprağa işlemiş. Kutlu bir emanet 
Malazgirt. Türküyle Kürdüyle bize bu toprakları vatan kılan ecdadımızın emanetine sahip 
çıkmak görevi hepimizin üzerinde. Fetih ruhu vatan şuuru taşıyan nesillerin çoğalması için 
de çok çalışmamız gerekiyor. Milli ödevimiz Malazgirt ruhunu kuşanmış yerli ve milli nesiller 
yetiştirmektir.

 Malazgirt Ebedilik Cephesidir

Görmeyi en çok istediğimiz yerlerden biri olan Malazgirt’e gelince buralarda daha çok 
olmamız gerektiğinin yakıcı geçeğiyle muhatap olduk. Gitmediğiniz yer sizin değildir. 
Dokunmadığınız gençler bizim olmaktan çıkar. Bin yıl önce mağlubiyete uğrayanların 
intikam duygusuyla bu toprakları haince kaşıdığını kirli fitnelerle karıştırdığını ayrıştırma 
çalışmaları yaptığını görmezlikten gelemeyiz. Malazgirt bir milletin ebedilik cephesidir. 
Malazgirt şairin veciz ifadesiyle Bizans’ın Türke secdesidir.

Türkün kılıcıyla Kürdün kılıcının aynı iman duygusuyla düşmana yönelmesinin adıdır 
Malazgirt. Türkün Kürde Kürdün Türke kılıç doğrultmasını isteyenler Malazgirt ruhunun 
düşmanlarıdır. Malazgirt’i anlamak, oynanan oyunları kavramakla mümkündür. Bin yıl daha 
bu topraklarda kalmanın tek yolu birlikten geçmektedir. Birlik dışındaki her şey bizi zillete 
düşürür.

Malazgirt Ufkunu Taşıyan Adam

Malazgirt ufkunu taşıyan kişiler tarih boyunca bizi bir ve beraber kıldı. Kıymetlerini bilsek de 
bilemesek de onlar her dönemde taşıdıkları misyondan gafil yaşamadılar. İşte onlardan biri 
de merhum Kültür Bakan Yardımcımız Halûk Dursun’du.

Malazgirt’teki programımıza katıldıktan sonra rahmeti rahmana kavuşan hocamız çok 
yönlü bir devlet adamıydı. Yoğun programları arasında Malazgirt’te olmanın anlamını bilen 
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aydınları yalnız bırakmayan Halûk Dursun hoca, devlette bizim dilimizden derdimizden 
anlayan bir şahsiyetti.

Sohbet Medeniyetinin günümüzdeki temsilcilerinden biri olan Dursun’un Veda konuşmasına 
şahitlik etmek bizlere nasip oldu. Halûk Hoca programı teşrif eden yediden yetmiş yediye 
herkesi derinden etkileyen tarihi bir konuşma yaptı. Yazarlar Birliğinin ve aydınların bu 
bölgeye daha çok gelmesinin öneminden bahsetti. Birlik beraberliğin sağlanması noktasında 
bu gelişlerin etkili olduğunu belirtti.

Tuna üzerine, Nil üzerine kitaplar yazdığını belirten Dursun geçtiğimiz yıllarda Dicle 
Üniversitesi Hukuk Fakültesinde konuşma yaparken yaşadığı hatırayı da şu cümlelerle anlattı:

“Genç bir kız öğrenci söz istedi ama muhalefet dozu yüksek heyecanlı bir şekilde, ‘Sizin 
burada ne işiniz var? Ben sizin yaptığınız çalışmalara baktım, siz Tuna tarihçisisiniz, sizin 
hayatınız Tuna’yla geçmiş. İkinci kitabınız da Nil. Nil’le ilgili de çalışmışsınız. Sizin hayatınızda 
Dicle yok. Siz Dicle’siz bir tarihçisiniz, o yüzden sizin burada bulunmaya hakkınız yok, 
konuşmaya hiç hakkınız yok’ dedi.

Bu itiraz karşısında sükûnetini metanetini koruyup sahip olduğu makamların dışında sivil bir 
vicdanla o kızımıza şu cevabı verdiğini söyledi Hoca: ‘Tamam, bir dakika haklısın ama biraz 
dinle. Konuşmayı nerede yapıyoruz? Dicle Üniversitesinde yapıyoruz. Kampüsün içerisinden 
Dicle geçer. Ben buraya nereden geldim? Cizre’den geldim, Cizre tam bir şehirdir ve tam 
bir Dicle şehridir. Bir gün önce de Hasankeyf’te idim. Batman, oradan da yine Dicle gelir. 
Demek ki gözümüz Dicle’de ama gönlümüz de Tuna’da. Bunda da bir zarar yok günah yok 
ama haklısın bu bir gecikme, bu bir tehir. Zaten her işin, her vazifenin rehine bırakılmış bir 
vakti vardır. ‘Vakti şerif’ denir zaten ona. İşte o vakti şerif gelmiş ben Dicle’de sizle bugün 
beraberim.’ dedim. Sonra gösterdim, gençlerin hepsi zaten aynı frekans gençler. ‘Siz Dicle’nin 
kuzularısınız ve siz Dicle’nin kuzuları bize emanetsiniz. Haklısınız geç kaldık bu emanete 
sahip olmakta ama bundan sonra sizinle hep beraber olacağız ve bu bölgede Dicle’nin, 
Murat’ın, Karasu’nun, Zap Suyu’nun, Aras’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız.’

Bu irkiltici hatalarımızı da sorgulayıcı hatırasından sonra da Malazgirt, Çanakkale, Sakarya 
ve Sarıkamış’ı hatırlamadan tarihin doğru dürüst yorumlanamayacağına vurgu yaparak, 
“Muş’ta ve diğer bütün bölge üniversiteleri gezip dolaştıktan sonra o kızın bana ‘Ne işin var 
senin burada?’ demesinden ders çıkardım. O günden beri vaktimin büyük kısmını hep bu 
bölgede geçiriyorum. Tamamıyla Ankara’nın doğusunda yani özellikle bu Dicle, Fırat, Zap 
üçlüsünün olduğu yerlerde geçiriyorum.” dedi.

Ülkede kardeşliği tesis için başarılı öğrencileri doğudakileri batıya batıdakileri doğuya 
getirerek tanıştırıp gezdirdiklerini gururla anlattı. Bunu yapmalarındaki amacı da su sözlerle 
açıkladı: “Bizim temelimiz Anadolu’dur, Malazgirt’tir, Sakarya’dır, Sarıkamış’tır, Ahlat’tır. Kudüs 
bizim için mukaddes, hep söylüyorum ama Kudüs kadar Müküs’ü (Bahçesaray) tanıyacağız. 
Çok güzel bir çaydır. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nun dediği gibi, biz bu coğrafyaya, 
tarihe, edebiyata, şiire ve gazavatnamelere dost olacağız. Bu kültürel gelişimimizi akademik 
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çalışmalarla da tamamlayacağız, tekemmül ettireceğiz, mükemmelleştireceğiz ve inşallah 
geleceği o zaman çok daha emin bir şekilde karşılamış olacağız.”

Adı Malazgirt’te Yaşayacak

Halûk Hoca bu kuşatıcı konuşmasından sonra hazirunla vedalaştı. Çok geçmeden üzücü 
haberi aldık. Biraz önce yanımızda olan değerli bakanımızın vefat haberi ciğerimize ateş gibi 
düştü. Dicle’nin kuzularını çakallara kaptırmamak için son yıllarda gösterdiği olağanüstü 
gayreti anlatırken heyecanlanan gözleri ışıldayan vatansever bir yüreği kaybetti Türkiye. 
Özlemini duyduğumuz Malazgirt Akıncılarının biri daha eksilmiş oldu. Bir değerimiz daha 
dön emrine uyarak aramızdan ayrıldı.

Malazgirt Kaymakamız ve belediye başkanımız merhumun isminin son konuşma yaptığı 
kültür merkezine verilsin teklifimizi yerinde bularak onayladılar. Halûk Dursun ismi çok 
sevdiği Malazgirt’te ebediyen yaşayacak İnşallah. Mekânı cennet olsun. Nil’in Tuna’nın 
Dicle’nin başı sağ olsun.
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D. Mehmet DOĞAN

Tuna, Tuna Yeşil Tuna! Attın Beni Tundan Tuna!

Uğurladığınız bir dostun arkasından böyle bir yazı yazmak zorunda kalacağınız aklınıza gele-
bilir mi? Velev ki gelse, o akıl, akıl olmayı sürdürebilir mi?

Görünüşte bir faaliyetin açılış konuşmaları yapılmaktadır. Sırası gelen günün anlam ve öne-
mini kendince anlatmaktadır. Sözün sahibi konuşmaya başlayınca günün mâna kazandığını 
hissedersiniz.

Tam da böyle bir konuşma idi Halûk Dursun’un yaptığı…Toplantımıza, büyük bir iştiyakla 
katılmak istemişti ve bütün güçlükleri aşarak, Ankara’dan bin küsur kilometre ötede bir yere, 
Malazgirt’e gelmişti…

Konuşurken kendinden bahsetmek, iki çeşittir. Biri övünmek için ve ekseriya böyle konuşulur.

Konuşmacı az başvurulan ikinci tarzda, kendi konumunu ifade kastıyla konuşmaktadır. Bu-
rada bulunuşu, Bakan yardımcısı olması dolayısıyladır. Fakat o bir tarih profesörüdür, hem 
de Osmanlı tarihi profesörü…İstanbul’da, Edebiyat Fakültesi’nde bir türkoloji kongresinde 
merhum Orhan Şaik Gökyay tarihçilere “nasıl tarihçi olunur”u anlatmaktadır…Ey tarihçiler, 
kendinize fazla güvenmeyin, tarihi bir de edebiyatçıların ağzından dinlemeniz lâzım. Sizin 
kuru tarihinize ruh ve heyecan katmak gerekir, der ve sonra Âşık Çelebi’nin Tuna kasidesini 
okur:

         Kişver-i kâfirden îmân ehline akup gelür

         Kıbleye tutmış yüzini bir müselmândur Tuna

         Habs-i kâfirden boşanmış gibi zencîrin sürür

         Şâh-ı İslâma gelür bir ehl-i îmândur Tuna

Sözünü “Tuna ile ilgili ne biliyorsanız, bir daha okuyun” diye bağlar… 

“Ben gerçekten bu Tuna şiiri üzerinden kendimi bir tarih anlayışına, disiplinine soktum. Önce 
Tuna nerden çıkıyor diye kaynağına gittim. Halk şairleri var. Yeni Çeri şiirleri ve ağıtları var. 
‘Tuna’da çırpar bezini seveyim elâ gözünü’ İşte Tuna’ya bir de bu gözle bakın. Kısacası Tuna 
ile uzun bir zaman geçirdim…”

Halûk Dursun, Dicle kıyısında kurulmuş Diyarbakır Üniversitesi’nde konuşmaktadır. Elbette 
Tuna’dan konuşmaktadır. Bir kız öğrenci itiraz eder: “Sizin Tuna’nız var, Nil’iniz var, Dicleniz 
yok! Burda konuşmanız yersiz!”
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“Tamam dedim, haklısın. Ama dinle. Konuşmayı nerde yapıyoruz. Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi’nde. Ben buraya nereden geldim, Cizre’den geldim. Cizre bir şehirdir ve tam 
bir Dicle şehridir. Kendimiz Dicle’deyiz ama gönlümüz Tuna’da. Bunun da bir zararı yok, bir 
günahı yok. Ama haklısın, bu bir gecikme. Ama her görevin bir zamanı vardır ve ona vakti 
şerif denir. İşte o vakti zaman gelmiş ve biz Dicle’deyiz. Ve siz Dicle’nin kuzularısınız. Bize 
emanetsiniz. Haklısınız emanete sahip çıkmada geç kaldık. Bundan sonra sizlerle birlikte 
olacağız ve Dicle’nin, Karasuyun’un, Zapsuyu’nun kuzularını çakallara kaptırmayacağız.”

Salonda öyle bir hava esti ki Halûk Dursun’u dinlerken, sırf onun konuşmasını dinlemek için 
salonda bulunduğumu düşündüm. Sözünü tamamlayınca da kendisine bunu ifade ettim. 
Böyle toplantılarda olan malum seremoni icabı, bir takdimde bulunurken, tabii kitap tak-
dimi, bir Tuna türküsünün iki mısraını fısıldadım o dar vakitte:

          Tuna Tuna yeşil Tuna

          Attın beni tundan tuna…

Kim bilir kaç yıl önce, muhtemelen 1930’larda doldurulmuş bir plaktan Safiye Ayla’nın o 
içe işleyen sesinden dinlemiştim. Uzun bir “ah”tan sona türkünün ağıta dönüştüğünü, ama 
esasında bir ninni olabileceğini hissetmiştim:

           Tuna Tuna yeşil de Tuna

           Ah attın beni tundan tuna

           Sen uyu bülbülüm ah ben uyanayım…

Çocuğunuzu böyle bir ninni ile büyütmek için büyük bir tarihin varisi olmanız gerekir: Ah 
yeşil Tuna beni öyle ücra yerlere attın ki, adeta yerden yere vurdun!

Halûk Bey, vazifesi icabı aramızdan ayrılacaktı. Nezaketen izin istedi. Hiç olmazsa öğleye ka-
dar kalması için ısrar edebilirdim. Fakat programın bu kısmında benim açılış konferansım 
vardı. “Gitme, beni dinle!” demek gibi olacağı için ısrar etmedim.

Hem etsem ne olacaktı?

İnsan kaderinin yolcusudur.

Halûk Bey güya Ahlat’a gidecekti, meğer son yolculuğuna çıkıyormuş… Konuşması âdeta 
veda konuşması imiş. Geriye Tuna’nın, Nil’in, Dicle’nin… bilcümle nehirlerin ve şehirlerin 
hüznünü bıraktı… Ruhu şad olsun! 

22.08.2019-Karar Gazetesi



Tarihi Romana Metodik Yaklaşımlar
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Tarihî Roman Üzerine Kavramsal Bir Çerçeve

Yasemin ULUTÜRK SAKARYA

Giriş

İnsan, hafızası ve kayıtlı belgeler sayesinde geçmişle olan bağını devam ettirmeye çalışırken pek çok engel 
ile karşılaşmakta ve dolayısıyla geçmiş unutulmaya yüz tutmaktadır. Bu aşamada önemli bir edebî tür olarak 
pek çok olguyu kendisine malzeme kabul eden tarihî romana önemli bir görev düşmekte; bu görev, insanın 
geçmişle olan bağını devam ettirmesinde son derece önemli bir rol haline bürünmektedir. Öyle ki insan, 
muhayyilesinde saklayamadıklarını yahut müşahit olmadan öğrenmek istediği maziyi kuru bir bilginin 
dışında tarihî roman ile canlandırıp öğrenmeyi yeğ tutmaktadır. Söz konusu önem ise tarihî roman ile ilgili 
pek çok tartışmaya ve fikir ayrılığına sebep olmuştur. Bu söylem, yorum ve değerlendirmelere geçmeden 
önce tarihî romanın Türk edebiyatındaki gelişim sürecine kısaca göz atmak gerekmektedir.

19. yüzyılın son çeyreğinde Batılı kaynaklardan Türk edebiyatına girdiği bilinen tarihî romanın yerine 
uzun yıllar “destanlar, cenk hikâyeleri, gazavatnâmeler, battalnâmeler, danişmentnâmeler, saltuknânemeler, 
münşeatlar, surnâmeler, hamseler, mesneviler, şehrengizler, divanlar”1 yazılagelmiştir. Bu türlerden sonra ise 
tarihî roman bağlamında ortaya konulmuş olan eserlerden ilkiyle 1871’de karşılaşılmaktadır: Letâif-i Rivayât. 
Ahmet Mithat Efendi’ye ait olan bu eser, daha çok hayali unsurları barındırmasından dolayı macera romanı 
olarak da değerlendirilmektedir.2 Bu nedenle Türk edebiyatındaki ilk tarihî roman olarak genel kabul gören 
eser, Namık Kemal’in 1880 yılında kaleme aldığı Cezmi adlı romandır. Romanda Osmanlı Devleti’nin çöküşe 
gittiği yıllarda mazinin büyüklüğünü hatırlatmak ve tekrar o şaşaalı günleri yaşatmak için uğraş veren kişiler 
anlatılmaktadır. Dolayısıyla tarihî roman, “bağımsızlık ve kültürel varlığın tehlikeye düştüğü, millî birliğe ihtiyaç 
duyulduğu zamanlarda bilhassa önem kazanan bir tür [olmuştur]. Böyle dönemlerde yazarlar kültürel mirastan 
istifade ederek hâl ile mazi arasındaki bağın kuvvetini ortaya koymaya çalışırlar. Bu durum bizim edebiyatımızda 
da geçerliliğini korumuş ve tarihi, edebî eserlerde yeniden yorumlama ihtiyacı, XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüzyılın 
başlarında yoğunluk kazanmıştır.”3 

Tanzimat döneminde romana gösterilen ilginin Servet-i Fünûn döneminde “herhangi bir sanat kalitesi olmayışı 
veya okuyucuda ilgi uyandırmaması yüzünden”4  son derece azaldığı görülür. Bu dönemde uygulanan sansür, 
sanatçıların toplumsal sorunlardan uzaklaşarak bireysel konulara yönelmesine sebep olur. Millî edebiyat 
döneminde ise ardı sıra meydana gelen savaşların toplumda büyük yaralar açması, yazarların geçmişte 
yaşanan zafer dolu yıllara yönelerek millî birlik ve beraberlik duygularını ortaya çıkaracak romanlar kaleme 
almalarını sağlar. Cumhuriyet ile birlikte yeni bir tarih anlayışının ortaya çıkması ise Osmanlı tarihi ve İslam 
öncesi Türk tarihi üzerine yoğunlaşılmasına imkân oluşturur.5  

Cumhuriyet’in ilanından sonraki süreci ele alan yazarların en çok Millî Mücadele dönemi üzerinde durdukları 
görülür. Aynı zamanda bu dönem ile ilgili “1. Dünya Savaşı, Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışı, İttihat ve Terakki 
Partisi dönemi, Kurtuluş Savaşı ve Millî Mücadele dönemi, Çanakkale Savaşları, savaşlardaki kahramanlıklar, yeni 
kurulan Cumhuriyet, Atatürk ve arkadaşlarına bağlılık ve inanç”6 gibi konulara yoğun şekilde değinilmektedir.

* Bu bildiri “Türk Edebiyatında Tarihî Roman (1980-2000)” başlıklı doktora tezimden üretilmiştir.

** Dr. Öğr. Üyesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi.
1 Ayfer Yılmaz, “Tarihî Roman Üzerine,” Bilge, C.  24, 2000, s.43.
2  Sadık Tural, Zamanın Elinden Tutmak, Ecdâd Yayınları, Ankara 1991, s.201.
3  Ayfer Yılmaz, a.g.m., s.47.
4 Alemdar Yalçın, Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1940), Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s.276.
5 Orhan Koloğlu, “Tarih ve Sanatın Birlikteliği,” Tarih ve Toplum, S. 198, 2000, s.384.
6 Sıddıka Dilek Yalçın Çelik, Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yayınları,  Ankara 
2005, s.65.
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1930-1940 yılları arasını ele alan yazarlarda, devrimlerin yerleşmesi için toplumsal ve ideolojik bir altyapı 
oluşmasını sağlamak amacıyla yazılan romanlar dikkati çekerken 1940-1950’li yıllar ise Türkiye’nin girmese 
de bilhassa iktisadi açıdan etkilendiği İkinci Dünya Savaşı’nın toplumda oluşturduğu çıkmazların romancılar 
tarafından konu olarak tercih edildiğini göstermektedir.

1950-1960’lı yıllar Demokrat Parti’nin önce övüldüğü sonra yerildiği dönemler olarak karşımıza çıkarken 
1960-1980 yılları arasında yaşanan 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 darbeleri bu dönemi konu 
olarak tercih eden yazarlara malzeme olur ve İkinci Dünya Savaşı işlenen konular arasında kendisine yer 
bulmaya devam eder. 

Genel olarak bakıldığında, 1980’li yıllara gelinceye kadar yayımlanan tarihî romanlarda daha çok popüler 
kurgu ön plandadır ve bir kısım tarihî roman yazarının temel gayesinin millî değerlerin aşılanmasını sağlamak 
olduğu aşikâr olan bir durumdur. 

1980’ler ile birlikte ise modernizmin romana ve tarihe olan bakış açısını değiştirmeye başladığı görülmektedir. 
Bu akımın etkisi ile tarih, kayıtlı metinlerin birleştirilerek gerçekliğin dışına çıkılmamaya çalışılan ve sadece 
ders kitaplarında yer alan bir disiplin olmaktan uzaklaşmaya başlar. Roman gibi fiktif bir yapı haline 
dönüşerek oyunlaşır. Dünya edebiyatında ortaya çıkan bu değişimin Türk edebiyatına tesiri ise 1985-
1990’lı yıllara tekâmül eder. Bu tarihler ile birlikte daha önce belirli tarihî olaylar ve önemli devlet adamları 
üzerine yoğunlaşan tarihî romanların yönünü kültür, sanat, eğitim, sosyal hayat, bilim, mimari gibi varlığı 
göz ardı edilen konulara çevirdiği görülmektedir. “1980 sonrası dönemde toplumun sanat ve dünya anlayışının 
değişmesi, okur profilinin ve beklentisinin başkalaşması, Türkiye’nin sosyolojik, politik, teknolojik ve kültürel alt 
yapısının hızla kabuk değiştirmesi, global değerlerin kabulünün ve etkilenmenin artması, bilgiye hızla ulaşılması, 
popüler kültürün pek çok değerin önünde yer alması...”7 gibi sebepler, bu değişimin temelini oluşturan başlıklar 
arasında sıralanabilir.

1990’lar ile birlikte ise toplum için sanat anlayışından ziyade sanat için sanat anlayışı yani estetik haz anlayışı 
ön plana çıkmaya başlar. Nitekim bu yıllarda tesirini iyiden iyiye arttıran postmodernizm, nesnel gerçekliğin 
sorgulanabilirliği üzerinde düşünülmesi gerekliliğini gündeme taşır. Aynı zamanda postmodernizm ile 
birlikte tarihyazımı da kurgusallık bağlamında değerlendirilir ve Yeni Tarihselcilik kuramı, dikkatleri çeken bir 
akım hâline gelir. Bu kurama göre tarih de roman gibi insan ürünüdür ve yorumdan başka bir şey değildir. 
Dolayısıyla tarihî roman, tarihten ziyade kurgu olma yolundadır ve okuyucu da bu bilinçle tarihî romanlara 
yaklaşmalıdır.8 

Netice itibariyle 1980’lerden sonra ortaya çıkan bu yeni tarih anlayışı karmaşası, postmodernizm ile zirveye 
yükselmiş, tarihî roman konusu ise pek çok çalışmaya vesile olurken birçok tartışmaya da sebebiyet vermiştir.

 

Kavramsal Bakımdan Tarihî Roman

Tarih ve roman öteden beri sentez halinde kullanılagelmiş ve birbirini beslemiş iki farklı alandır. Tarihin 
romandan, romanın da tarihten esinlendiğini ve birbirlerinden yararlandıklarını ortaya koyması bakımından 
ise ‘tarihî roman’ kavramı önemli bir yere sahiptir. Lakin tanımı / tarifi itibariyle edebiyat araştırmacıları ve 
eleştirmenler tarafından fikir ayrılığına düşülen bu kavram, son dönemde oldukça sık tartışma konusu haline 
gelmiştir. 

Terminolojide defaatle ele alınan bu kavram, Ali Püsküllüoğlu’nun Türkçe Sözlük’ündeki ‘tarihsel roman’ 
maddesinde “Konusunu, tiplerini tarih olaylarından alan roman”9 şeklinde tanımlanırken TDK’nın Türkçe 
Sözlük’ünde hem ‘tarihî roman’ hem de ‘tarihsel roman’ maddelerinde ayrı ayrı ele alınmış ve “Başlıca kişileri ve

 

7 S. Dilek Yalçın Çelik, a.g.e., s.75-76.
8 Konur Ertop, “Romancılığımızda Tarihe Yaklaşım,” Hürriyet Gösteri, S. 197, 1997, s.62.
9 Ali Püsküllüoğlu, “Tarihsel Roman” Maddesi, Türkçe Sözlük, Can Yayınları, İstanbul 2008, s.1659.
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olayları tarihten alınan roman, tarihsel roman”10 şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca ‘tarihsel roman’ maddesine de 
“Tarihî roman” denmekle yetinilmiştir.

Bir başka sözlük olan A Dictionary of Literacy Terms’te ise kavram “Historical Novel” maddesinde “Tarihi 
yeniden bina eden ve onu hayal olarak yeniden yaratan bir anlatım şeklidir. Karakterler tarihî olabilir veya hayali 
olarak ortaya çıkarılabilirler. İyi bir tarihî roman yazarı seçtiği dönemin muhtemel durumlarını ortaya çıkarmaya 
çalışır.”11 şeklinde tanımlanır. 

Hasan Boynukara’nın Modern Eleştiri Terimleri Sözlüğü’nde ise “Yazıldığı zamanla ilişkili olarak, ‘tarihî’ 
olan bir zaman kesiti içerisine yerleştirilmiş romanlara verilen addır.”12 cümlesi ile tanımlanan kavramın, alan 
sözlüklerinden biri olan Turan Karataş’ın Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü’nde “...konularının daha az 
sınırlı olmaları yani bütün geçmişi konu olarak alabilmeleri bakımından değil, romantizm ve milliyetçilik akımları 
ile olan bağlarından ve geçmiş ile ilgili yeni tutum ve duygulardan dolayı diğerlerinden ayırabiliriz.”13 tarifi ile daha 
detaylı bir kısmî tanımlaması yapılır. 

Genel ve alan sözlüklerinde yer alan bu tanımlar ile birlikte benzer tariflerde bulunan pek çok edebiyat 
araştırmacısı ve eleştirmen de mevcuttur. Onlardan biri Alman yazar Alfred Döblin’dir. Döblin “Tarihsel roman 
her şeyden önce bir romandır, tarih değil.”14 diyerek iki kavrama nasıl bakılması gerektiğinden bahsetmiş, 
“Tarihsel kurmaca, basitçe ve geniş anlamıyla, geçmişin belli bir öncelikle yer aldığı kurmacadır.”15 diyen David 
Cowart ise tarihî romanda mazinin mutlak yer alması gerekliliğini ifade etmiştir. Mershon ve Hoffmann da 
Cowart ile hemfikir olmakla beraber tarihî romanların “…resimli kitaplar…”16 olması gerektiğini ön koşul 
olarak ilave etmiştir.

Konur Ertop, ‘tarihsel roman’ terimi üzerinden “tarihsel roman tarihin elbette bir yansıması değil, zamanın 
ardından yeniden kurulması, yorumlanmasıdır.”17 tanımını yaparken Nurullah Çetin ve Gürsel Aytaç da Ertop 
gibi “romancı[nın] muhayyilesinde zenginleştirilip yeniden üretil[en bir] metin”18 olarak gördükleri tarihî 
romanın mutlak surette geçmişe dayanması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Söz konusu tanım / tariflerden yola çıkarak tarihî romanın kendisini geçmişe verdiği ve ona hasrettiğini 
söylemek mümkündür. Lakin geçmişte yaşananlara ve tarihî kayıtlara sadık kalınarak gerçeklerin 
saptırılmaması gerekliliği üzerinde duran Sadık Tural, Kazım Yetiş, Hilmi Yavuz ve Hülya Argunşah, halkın 
vicdanı ile ters düşülmemesi gerektiğini hususiyetle ifade etmişlerdir. Öyle ki “Yazarı tarafından gözlenememiş 
bir devri, tarihî hakikatlere sadık kalarak anlatan romanlara tarihî roman adı verilir.”19 tanımını yapan Sadık 
Tural, yazarının müşahit olmadığı bir dönemi ele alması gerektiğini de tarihî roman olmanın koşulu olarak 
görmektedir. Benzer bir yaklaşıma Hülya Argunşah’ın “Temelleri maziye dayanan, yani başlangıcı ve sonucu 
geçmiş zaman içinde gerçekleşmiş olan hadiselerin, devirlerin ve bu devirde yaşamış kahramanların hayat 
hikâyelerinin edebî ölçüler içerisinde yeniden inşa edilmesidir.”20  cümlelerinde de rastlanmaktadır. 

10 “Tarihî Roman” Maddesi, Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2005, s.1908.
11 Akt. Hülya Argunşah, Türk Edebiyatında Tarihî Roman, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi 1990, s.10-11.
12 Hasan Boynukara, Modern Eleştiri Terimleri Sözlüğü, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, Van 1993, 
s.228.
13  Turan Karataş, Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü, Akçağ Yayınları,  Ankara 2004, s.451. 
14 Akt. Turgut Göğebakan, Tarihsel Roman Üzerine, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s.13.

15 Akt. Zeynep Uysal, “Edebiyatın Omzundaki Melek” Edebiyatın Omzundaki Melek Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, 
İletişim Yayınları, İstanbul 2011, s.17.
16 Bahri Ata, “Tarih Öğretiminde Bir Araç Olarak; Tarihî Romanlar,” Türk Yurdu, C. 20, S.153-154, 2009, s.24.
17 Konur Ertop, a.g.m., s.62.
18 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, Öncü Kitap Yayınları, Ankara 2009, s.220.

19 Hakan Düzgün, Tarih Öğretiminde Tarihî Romanların Yeri, Mehmed Niyazi’nin Romanları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Marmara Üniversitesi, 2008, s.39.
20 Hülya Argunşah, a.g.t., s.14.
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Bu görüşe muhalif olan isim ise Mustafa Nihat Özön’dür. Türkçede Roman adlı eserinde romana konu olarak 
alınacak olan olay ya da kişilerin geçmişte yaşamış olma zorunluluğunun bulunmadığını belirten Özön, 
herhangi bir hayali karaktere geçmişte yaşamış süsü verilerek de tarihî romanın yazılabileceğini şu ifadeler 
ile dile getirir:

“Geçmiş yıllarda oluyormuş gibi birtakım olaylar icat etmek, bu olaylara çerçeve olarak bir çağın olaylarını ve 
yaşayışlarını vererek, hayâlî kahramanlara gerçek süsü vermek, böylelikle tarih ve romanın ayrı ayrı uyandıracağı 
ilgiyi sağlamak demek olan tarihî roman; romantizmi meydana getirip usûl, kural ve geleneğini kurduğu bir 
çeşittir.”21

Görüldüğü üzere hem sözlüklerde hem de araştırmacı, eleştirmen ve edebiyatçılara göre tarihî roman 
kavramı üzerinde çeşitli tarif / tanımlar yapılmıştır. Bütün bu tarifler dikkate alındığında esas olarak belirtilen 
noktaların başında geçmiş zamanın ve tarihte yaşanmış olayların ele alınması gelir. Bunun yanında hayali 
kahramanların da şahıs kadrosunu oluşturabileceği görüşü mevcuttur.

Adlandırma Tartışmaları

Tarihî roman kavramı ile ilgili yorum ve değerlendirmelere bakıldığında, metinlerin yazılış ve okunuş 
zamanlarının önemli olduğu görülmektedir. Buna mukabil Şerif Aktaş22, Mehmet Tekin23 ve Hülya Argunşah ‘üç 
boyutlu bir zaman’ mantığından bahseder: “Vak’anın oluş zamanı, yazarın bu vak’ayı yazış zamanı, okuyucunun 
bu metni okuyuş zamanı.”24 Söz konusu zamanlardan ilk ikisi kavram adlandırmalarında etkili olurken 
üçüncüsünün herhangi bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Bu bağlamda en çok tercih edilen adlandırma 
şekillerinden ilki “tarihî roman” terimidir. Hülya Argunşah’a göre tarihî roman, yazarının müşahede etmediği bir 
zaman diliminde geçen herhangi bir olayın kayıtlı belgeler ile yazarın muhayyilesinde birleşmesi neticesinde 
ortaya çıkar. Ele alınacak olan olayın tesirinin / sıcaklığının geçmiş olması ise elzemdir. Bu bağlamda “henüz 
tamamlanmamış olmakla ilgili zamanın ölçüsünü kaynaklar bir nesil olarak koyuyorlar. Tartışmalı olsa da bir nesil 
için aşağı yukarı 70 yıllık bir zaman esas alınmaktadır. Yani yazarın eserinde anlattığı zamana uzaklığının 70 yıl 
kadar olması, eseri ‘tarihî’ kılmaktadır.”25 

Sadık Tural da Argunşah ile aynı fikirdedir. Zira ona göre de bir romanın tarihî olabilmesi için “zaman mührünü 
yemiş olması”26 gerekmektedir. 

Tarihî roman adlandırmasını kullanmayı tercih eden Orhan Pamuk’ta da benzer bir fikre rastlanır. Tarihî 
romanda herhangi bir unsurun mutlaka tarihi anımsatması gerektiğini savunan Pamuk’a göre “Tarihî romanı 
tarihî roman yapan şey, malzemesinin yazıldığı sırada, yazarının da malzemeye tarihî olarak bakması[dır].”27 

Bu isimlendirmeyi kullananlardan bir diğeri ise Ahmet Hamdi Tanpınar’dır. Tanpınar, Cezmi romanını 
tahlil ederken “tarihî kadro içinde bir ideoloji romanıdır.”28 diyerek yazarın bakış açısı üzerinde tercih ettiği 
isimlendirmeyi kısmen ortaya koyarken Mehmet Kaplan da bu tür romanlardan bahsederken ‘tarihî’ ifadesini 
tercih eder ve tarihî romanlardaki kahramanların farklı bir ağdalı dil ile konuşturulmamaları kanaatinde 
olduğunu belirtir.29 

21 Mustafa Nihat Özöz, Türkçede Roman, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s.28.
22 Detaylı bilgi için bakınız: Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara 2005.
23 Detaylı bilgi için bakınız: Mehmet Tekin, Roman Sanatı; Romanın Unsurları, Ötüken Yayınları, İstanbul 2002.
24 Hülya Argunşah, “Tarihî Romanın Yükselişi,” Hece Türk Romanı Özel Sayısı, S. 65/66/67, 2002, s.458.
25 Beyhan Kanter, “Hülya Argunşah ile Tarih ve Edebiyat İlişkisi Üzerine,” Bizim Külliye, S. 60, 2014, s.9.
26 Akt. Turgut Göğebakan, a.g.e., s.15.
27 Orhan Pamuk, “Tarih, Edebiyatın Alt Kollarından Biridir...” Söyleşi Ahmet Eken, Argos, S. 2, 1988, s.179.
28 Ahmet Hamdi Tanpınar, XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul 2003, s.407.
29 Mehmet Kaplan, “Tarihî Romanlarda Kahramanlar Nasıl Konuşturulur?” Türk Edebiyatı, S. 45, 1977, s.7.
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Hülya Argunşah’ın bir başka adlandırması ise “çağ / devir romanı”dır. Tarihî roman için mutlak olan koşulların 
aksine bu tür romanda yazarın ele alacağı olaya bizzat müşahit olması ve olayın sıcaklığının devam ediyor 
olması gerekmektedir.30 Tesiri devam eden bir olay içinse yazar objektif davranamayacak ve duygularını 
eserine yansıtmaktan kaçamayacaktır. Dolayısıyla devir romanları yazarının bakış açısından sıyrılamamakta, 
kimi zaman da yanlış bir algının oluşmasına sebebiyet vermektedir.

En çok kullanılan tabirlerden bir diğeri ise “tarihsel roman” adlandırmasıdır. Erol Toy, tarihî roman ile tarihsel 
romanı şöyle mukayese eder:

“Tarihsel roman, toplumsal kesitin bütünüyle insanı, doğası, yapısını kavramaya çalışan roman tarzı. Tarihî roman 
kişilerin romanıdır. Yani o tarihsel süreç içindeki bir tek kişinin yapısını, niteliklerini ve değerlerini ortaya koyar. (...) 
Tarihî roman genellikle hükmü verilmiş kahramanlar üzerinde durur. Oysa toplumsal yönü olan tarihsel roman 
ise tarihin hükmünü verirken dikkate almadığını topluma sunmakla görevlidir. Onun için bireyin romanı yazıldığı 
zaman bile tarihsel roman söz konusu olabilir.”31 

Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere tarihî roman sabit, kayıtlarla ve evraklarla belirli olan vakaları ele 
alırken tarihsel roman yoruma dayanan toplumsal vakaları ele alır ve kıyıda köşede kalmış olan olay ile kişileri 
metnin omurgası olarak görür. Hilmi Yavuz ise Toy’un bahsetmiş olduğu tarihsel roman tanımlamasını daha 
da genişletir ve her romanın üzerinden yıllar geçmesi ile birlikte tarihsel olacağı gerçeğine dikkatleri çeker. 
Zira ona göre tarihsel roman, genişletilmiş şimdiki zamandır. 

Ahmet Yurdakul da tarihî roman ile tarihsel romanı farklı değerlendirir. Ona göre tarihî romanda kayıtlı 
belgeler söz konusudur. Dolayısıyla aktarılmaya çalışılan bir gerçeklik mevcuttur. Fakat tarihsel romanda 
önemli olan yöntemdir.32 

Her iki adlandırmanın da birbirinden farklı olduğunu kabul edip “tarihsel roman” adlandırmasını kullanmayı 
tercih edenlere Zeki Taştan, Salih Yılmaz, Turgut Göğebakan, Nedim Gürsel, Feridun Andaç, Konur Ertop, 
Ahmet Şimşek, Hasan Bülent Kahraman gibi isimler; “tarihî roman” adlandırmasını kullanmayı tercih edenlere 
ise Sevinç Çokum, Murat Koçak, Kâmil Veli Nerimanoğlu, Mehmet Narlı, Özlem Fedai, Yakup Çelik, Bahtiyar 
Aslan, Beşir Ayvazoğlu, Hakan Sazyek, Alaattin Karaca, Alemdar Yalçın, İlber Ortaylı, Murat Belge, Tarık Buğra 
gibi isimler örnek verilebilir. 

Söz konusu isimlerin yanında tarihî roman ile tarihsel roman arasında herhangi bir farklılık olmadığını düşünen 
yazarlar da mevcuttur. Söz gelimi, Kubilay Aktulum ve Şemsettin Ünlü yazılarında her iki adlandırmayı da 
birlikte kullanmakta bir beis görmezler. Şemsettin Ünlü, bu iki adlandırma için gerçeklere riayet etmediği 
sürece hangi ismin kullanıldığının bir önemi olmadığını, asıl olanın hakikatlere sadık kalmak ve onlara saygı 
duymak olduğunu belirtir. Ona göre “Tarihsel gerçekliklerden yararlanmış ol[an] (…) yazarların romanlarına 
‘tarihsel roman’ ya da ‘tarihî roman’ denilip denilmemesi önemli değildir.”33

Adlandırmalar arasında fark göremeyenlerden biri olan Gürsel Korat da Romanda Tarih başlıklı yazısında asıl 
meselenin isimlendirme değil, metnin ‘roman’ olduğunun unutulmaması gerekliliği olduğundan söz eder. 
Zira ona göre “içinde tarihsel bir olay geçen, dramatik kuruluşu tarihsel olaylara göre ilerleyen romanlara tarih 
romanı denir.”34

Gürsel Korat’ın söz ettiği “tarih romanı” adlandırması ise daha çok postmodern romanlar için kullanılan bir 
adlandırma olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim “tarihin, kurgusallığa elverişli bir malzeme, bir dekor olarak 
algılanması; daha önemlisi kışkırtıcı bir yazma gücüne dönüşmesi, modern ve postmodern romanın en önemli 
ilgi alanını oluşturduğu bilinir.”35 Örneğin, Gürsel Aytaç 1990 sonrası yazılan romanlar için bu tabirin uygun
 
31 Erol Toy, “Roman Yazarı Fili Kör Gibi Tarif Etmeyip Bütününü Anlatmalıdır,” Hürriyet Gösteri, S. 197, 1997, s.66-67.
32 Ahmet Yurdakul, “Romanda Tarihsellik ve Tarihî Roman,” Hürriyet Gösteri, S. 93, 1988, s.76.
33 Şemsettin Ünlü, “Yaşam Tarih Roman,” Bizim Külliye, S. 60, 2014, s.47.
34 Gürsel Korat, “Romanda Tarih,” Kitap-lık, S. 129, 2009, s.24.
 35 Hayrettin Orhanoğlu, “Geleneksel Hikâyecilik ya da Tarihselciliğin Kavşağında Anlatmak,” Dergâh, S. 97 (1997), s.11.
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olacağını düşünürken Hülya Argunşah da 1990 sonrası yazılan romanların tarihi bir fon olarak kullanmaktan 
öteye götürememiş olmalarından bahseder, tarih romanlarında yorumun ön planda olduğunu ve tarihin 
yalnızca bir oyun olarak görüldüğünü belirterek şunları dile getirir:

“Modern tarih anlayışına göre yazılmış ve zaten kurmaca olarak kabul edilmiş tarihi ikinci bir kurgulamaya tâbi 
tutan, tarih malzemesine bir oyun gibi bakarak aslında esrarengiz dünyayı anlatmak için tarihi sadece uygun bir 
zemin olarak gören ve Türk edebiyatında 1990 sonrası örneklenen ‘yeni tarihî romanı’ içerisine almamaktadır. 
‘Tarih romanı’ diye adlandırılabilecek bu tür romanda kurgunun bütün çarkları dışarıda işler.”36

Bir başka adlandırma ise S. Dilek Yalçın Çelik’in ortaya attığı “tarihten söz eden roman” tabiridir. Ona göre 
bir romanın tarihten bahsediyor olması, onun tarihî bir roman olduğunu gösteren yeterli bir delil değildir. 
“Tarihî roman yazılması aşamasında, tarih bilincinin açıkça oluşması ve bunun sanatsal bir anlatım ile ifade 
edilmesi, roman formunda kurgulanarak ortaya konulması ilkesi bir zorunluluk olarak görülmektedir.”37 Benzer 
bir yaklaşımda bulunan Fethi Naci de “tarihten söz açan roman” adlandırmasının daha doğru bir isimlendirme 
olacağını şu sözler ile açıklar:

“Güncel yaşam romana nasıl yansıyorsa tarih de romana öyle yansır: Romanın yaratacağı roman kişileriyle. Bunun 
için  ‘tarihî roman’ yerine ‘tarihten söz açan roman’ demek, bence daha yerinde olur.”38 

Ayrıca, “Tarihe dayanmış roman” adlandırması Mustafa Nihat Özen’e aitken “tarihi romana yedirmek” tabirini 
de Ayla Kutlu tercih etmektedir.39 

Görüldüğü üzere tarihî roman, tarihsel roman, devir romanı, tarihten söz açan/eden roman, tarih romanı, 
tarihe dayanmış roman gibi çeşitli adlandırmalar mevcuttur. Bu adlandırmalarda ise yazarın tarihe ve tarihî 
romana yüklediği anlam, son derece önemli bir yere sahiptir.

Sonuç

Var olduğu günden bu yana son derece yoğun bir ilgi ile hem yazılan hem de okunan tarihî romanlar, 
yazarlarının bakış açısı doğrultusunda ortaya konulmaktadır. Bu bakış açısı sadece tarihî romanın yazılma 
amacında tesirli değil; tarihî romanın kavram olarak adlandırılmasında, tanım / tarif edilmesinde de oldukça 
etkili olmuştur. Araştırmacı, eleştirmen ve edebiyatçıların yaptıkları açıklamalardan bu etkiyi görmek 
mümkündür. Zira tarihî romana dair olan bu girift ve tartışmalı durumun, tarihî roman kaleme alındığı sürece 
varlığını korumaya devam edeceği ve söz konusu açıklamalar ile ilgili net ve kati bir sonuca ulaşılamayacağı 
aşikârdır. 

Tüm açıklamalardan yola çıkarak bu kavramın bizce en makul tanımı “konusunu tarihten alarak, estetik bir 
haz ile fiktif / kurmaca yapıda oluşturulan bir tür” olmasıdır. Aynı zamanda “tarihî roman” adlandırmasının da 
kavramsal bağlamda muhteviyatı ve anlamı karşıladığı kanaatindeyiz.

Tarihî romanın ‘roman’ olduğunu unutmadan, estetik zevkten uzaklaşmadan maziye dayanan konu ya da 
kahramanlar ile ortaya konulması ise ortak bir paydada birleşilmesine zemin hazırlayacaktır.
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Roman ve Tarih İlişkisi: Anadolu’nun Yazılmamış Romanı

İsmail GÖKTÜRK*

Giriş: Kültürümüzde Roman Neye Karşılık Gelir?

İnancımızın sağlam, medeniyetimizin güçlü olduğu dönemlerde biz fetihler yapardık. Coğrafyayı, kurumları, 
kültürleri, teknikleri, hatta Nihat Sami Banarlı’nın ifadesiyle “kelimeleri” fethederdik. Roman, medeniyetimizin 
zayıfladığı dönemlerde Batıya yönelişle birlikte bir edebi tür olarak bize geldi. Romanı da birçok şey gibi 
fethedip dönüştüremedik. Şifahi kültürün ürünleri olan destanların gazavatnâmelerin, tabakât kitaplarının, 
hikâye ve masalların, menkîbelerin devamı olabilecek bir roman tarzı üretemedik. Oysa roman, eğitimin en 
önemli materyallerinden biri haline getirilebilirdi. 

Modernizmin kuşatıcı istilasıyla gelen yabancı materyaller, genç kuşaklara kültürümüzün naklini kesintiye 
uğrattı. Şifahi kültürümüzün ürünü olan kültür varlığımızı yeni teknik ve türleri kullanarak genç nesillere 
aktaramadık. Bunda en büyük sorumluluk elbette batılılaşmış aydın tipiydi. Cumhuriyet döneminin eskiyle 
bağını koparma politikaları da bunun tuzu biberi olmuştur. El yordamıyla yeniden kültür inşasına çalışıyoruz. 
Osmanlı döneminde gençlerin eğitimi için yazılmış yüzlerle ifade edilen gazavatnâmeleri roman türüne 
dönüştüremedik. Bunun yerine Batıdan geldiği haliyle, Cemil Meriç’in de eleştirdiği üzere mahremiyet 
tanımayan, beşerî ilişkileri konu edinen süfli ilişkilerle dolu roman anlayışı gelişti. Sinema ve tiyatroda da aynı 
anlayış devam ettirildi. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında roman resmî ideolojinin benimsetilmesi için ideolojik bir vasıtaya dönüştürüldü. 
Örneğin İskender Fahrettin Sertelli, “Sümer Kızı” kitabına “bu romanı Niçin Yazdım” başlığıyla yazdığı girişte, 
Türk tarihini Sümerler’e bağlayarak geçmiş tarihi “cahil veya garazkar yabancı ellerle yazılan tarih” diye gösterip, 
“Büyük Gazi’nin tıpkı vatan topraklarını kurtardığı gibi bu ellerden kurtardığından” bahseder. İnançsız, köksüz 
bir nesil yetiştirmenin ve “tarihin sıfırlanması projesi”ne hizmetin vasıtası haline gelmiştir roman. 

1960lardan itibaren tarihsiz ve köksüz bir milletin olmayacağı anlaşılınca ve resmî ideolojinin baskısı azalınca 
romanda milli tarihe yeniden dönüş başlar. Bugün istenilen seviyede olmasa da gerek tarihe ilgi gerekse tarihi 
romanların sayısının artması gelecek adına olumlu bir gelişme olarak gözükmektedir. 

Bu çalışmada roman ve tarih ilişkisi, ilgili olduğu sanat alanlarıyla da ilişkili olarak birkaç başlıkta sosyolojik 
bir çerçevede ele alınacaktır. İlk olarak tarihi gerçeklikle roman ilişkisi değerlendirilecek; bu ilişkinin hangi 
değerler etrafında işlenmesi gerektiği konu edilecektir. İkinci alt başlıkta tarihi romanın fonksiyonu üzerinde 
durulacak, kimlik inşasındaki rolü tartışılacaktır.

Diğer bir konu olarak mevcut eserlerin Anadolu insanının tarihini ne kadar yansıttığı ve bu eserlerin yetkinliği 
ele alınacaktır. Sonuç olarak tarih roman ilişkisinde eksiklikler tartışılarak bir kısım teklifler gündeme 
getirilecektir.

Tarihi Gerçekliğin Kurgulanması ve Tarihin Romanlaştırılmasının Değeri 

Toplumların başından geçen olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bunların sebep ve sonuçlarını, 
birbirileriyle olan ilişkilerini ele alan bilim dalı ve bu dalda yazılan eserlerin ortak adına tarih diyoruz. Bir 
disiplin olarak kavram diliyle konuşmasının sonucunda, tarih, olayları bilim ve terim diline indirgemek 
suretiyle, olayların ruhunu öldürmekte; ayrıntıları silerek, kuru, düz, renksiz bir anlatıma dönüştürmektedir.40  

* Öğr. Gör., Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.
40 Salim Durukoğlu, “Edebiyatla Tarihin Mutlu İzdivacı: Tarihî Roman Türü Ve Osmancık’tan Osman Gazi Han’a Bir Olgunlaşma 
Kurgusu”, Turkish Studies,  S. 8/7, 2013, s.138.
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Oysa tarihin fonksiyonu, sadece kuru bilgiler sunan bilim alanına hapsedilmek olmamalıdır. Tarih, Muhammed 
İkbal’in deyişiyle “insan bilgisinin en önemli kaynaklarındandır”. Kur’an-ı Kerim, sürekli tarihten misaller 
getirir ve insanları beşer türünün mazide ve haldeki hayat tecrübeleri üzerine düşünmeye davet eder. Tarihi 
malzemenin insanı terbiye etmek ve ona sünnetullahı öğretmek maksadıyla kullanıldığı Kur’an’da, tarih 
karşılığında “Allah’ın günleri” deyimi kullanılır.41 Nitekim kevni ayetler, lafzi ayetler gibi; hadisât da Allah’ın 
ayetlerindendir. Kur’an’ın bu üslubu, geleneksel eserlerimizde anlatım ve öğretim metodu olarak kullanılmıştır. 
Mesela, mesnevi tarzı, destanlar, gazâvatnameler, menâkıbnameler, eğitici metot olarak kullanılmıştır. Bu 
eserler aynı zamanda yeni kuşağa tarih bilgisi aktarmakla birlikte; milli kimliğin kazandırılmasında da önemli 
bir rol oynamıştır. Öte yandan toplumun şifahi kültüre dayanıyor olması da bunu zorunlu kılmıştır. Dolayısıyla 
Osmanlı’da da tarih, ayrı bir tür olmaktan çok edebiyatın bir kolu olarak algılanmıştır.42 

Öte yandan, “Batı’da düşünce felsefeden; bizde tarihten doğmuştur”. Tarih, toplum kültürünün yeni nesillere 
aktarılmasında, milli kimlik kazandırılmasında (tarih şuuru) en önemli faktördür. Bu yönüyle, ideolojik bir 
alandır. Bizim gibi değerler etrafında bütünleşen bir toplum açısından sanatın en önemli fonksiyonu, bizi 
millet yapan değerlerin yeni nesillere aktarımı olmalıdır. Olaya roman çerçevesinde bakarsak, çok genel bir 
ifadeyle, bu fonksiyon alplik ve erenlik kavramları çerçevesinde oluşan dünya görüşünün aktarımı olacaktır. 

Tarihi roman, Sepetçioğlu’nun güzel örneklemesinde olduğu gibi, Alparslan ve Sarı Hoca’nın; Yıldırım’la Emir 
Sultan’ın, Fatih’le Akşemseddin’in temsil ettiği ideali günümüz genç nesillerine verebilmeyi esas almalıdır. 
Tarih anlatımı ve öğretiminden murat, gelecek nesillere bir ideal ve ruh aktarımıdır. Bu ideal ve ruh aktarımı, 
bilim literatürüyle aktarılamaz. Tarih ve kimlik şuurunu vermenin en iyi yöntemi, geleneksel eserlerde olduğu 
gibi, şifahi kültüre uyan yerli, akıcı ve sıcak bir dil kullanmaktır. Günümüzde bunun en etkili metodu tarihi 
roman ve bunların sinemaya uyarlanmış halleridir. Nitekim Çanakkale savaşını en ince ayrıntılarına kadar 
tespit eden bilimsel metinler değil; Akif’in “Çanakkale Destanı” ve Mehmet Niyazi’nin “Çanakkale Mahşeri” 
romanı, bu ruhu yansıtacak şekilde anlatır.

Roman, elbette bir kurgudur. Tarihi gerçekliğin kurgulanmasıdır. Böyle olunca, yazarın dünya görüşünün, 
kıymet hükümlerinin romana yansıması kaçınılmazdır. Fakat bu durum tarihi gerçeklikten kopmayı ve tarihin 
tahrif edilmesini gerektirmez. Anakronizme düşerek tarihi bugünün kavramları, anlayışları ve doğrularıyla 
anlatmak, açıklamak yanıltıcıdır. Romanın fonksiyonu, geçmişi bugüne getirmek değil; o günün değerlerini 
bugünle irtibatlandırabilmek, o ruhu bugüne taşıyabilmektir. 

Romanda tarihsel gerçekliğin yerini belirtmesi açısından İsmet Bozdağ’ın, Kemal Tahir portresiyle ilgili 
tespitleri güzel bir örnektir: “Yeni yazacağı tarihi roman için Kayı aşiretinin Asya göçünü, 13. yy Bizansını, 
Selçuklularını, Moğolunu iyiden iyiye incelemiş, notlar almış ve resimleri görmüş; Anadolu Ahilik teşkilatını 
dikkatle araştırmış; o çağ Avrupa ve Asya milletlerinin sosyal ve kültürel yapılarını gözden geçirmiş, saz 
şairlerinin hayatlarını okumuş, cönkler karıştırmış ve böylece masasının üstünü kaplayan 3000 sayfaya yakın 
not çıkarmıştı.”.43 Nitekim Gustave Flaubert’in Salambo’yu yazarken ünlü Kartacalı komutanın güzel kızının 
makyaj ve giyimini tasvir için 300 cilt kitap karıştırdığını söylediği ifade edilir.44 

Kemal Tahir’in tarihe yöneliş amacını açıklarken söylediği “Çok az şey biliyorduk. Memleketi bilmiyorduk, 
halkı bilmiyorduk çünkü tarihimizi bilmiyorduk dersem neden az şey bildiğimizi yeterince anlatmış olurum”45 
şeklinde ifade ettiği gerçekliği Mehmed Niyazi şöyle anlatır: “Çanakkale’yi pek fazla bilmezdim. Almanya’da 
yaşlı bir profesör yanıma geldi. Delikanlı o Çanakkale’yi bir daha yapabilir misiniz dedi. Bilmiyorum yaparız 
herhalde niye yapmayalım filan… bu soruyla ben 5-6 defa daha muhatap oldum. Farklı kişiler tarafından. 

41 Bahri Ata, “Muhammed İkbâl’in Tarih Eğitimciliği Üzerine Bir Bakış”, Beyaz Yasemenler Ülkesinde Muhammed İkbal’in Eğitim 
Davası, Ed. Bahri ATA, Pegem Akademi Yayınları, Ankara 2014, s.130.
42 Kemal Erol, “Tarih-Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı”, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, S. 1/2, 2012, 
ss.61-62.
43 İsmet Bozdağ, Kemal Tahir’in Sohbetleri, Yaba Yayınları, İstanbul 2003, s.94.

44 Vedat Yeşilçiçek, “Mehmed Niyazi’nin Romanlarında Tarih Algısı”, Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2 
(Özel Sayı), 2016, s.147.

45 İbrahim Biricik, “Devlet Ana Romanının Sosyolojik Boyutları”, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5/3, 2016, 
ss.1268-1269.
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Sonra ben Çanakkale’yi merak etmeye başladım. Almanya’da yedi yüze yakın hatırat buldum. Hatıratın 
tamamı Çanakkale’yle alakalı değil. Ama adam subay Çanakkale’de de görev yapmış, hatırat yazmış yirmi 
sayfası Çanakkale’yle ilgili mesela. O bölümleri okudum. Bu anlattığım 1990’lar. Sonra bizdeki Çanakkale 
hakkında yazılmış kitapları topladım. On sayfalık kitaplar da dahil hepsi 24 tane. İntepe Topçuları, şunlar 
bunlar… Bir tane de yeni bir roman çıkmıştı “Geldiler Gördüler ve Gittiler” Sepetçioğlu’nun. Onun dışında 
hiçbir şey yoktu. Ve ben Çanakkale’yi yazmayı boynuma borç bildim ve çalışmaya başladım tabi. Epeyce 
zamanımızı aldı, yedi senemizi filan aldı. 46

Osmanoğulları romanında Feridun Fazıl Tülbentçi 1281-1320 yılları arasındaki zaman dilimini ele alır. Kitabın 
başında şöyle bir ibare bulunmaktadır: “İnkılap Kitabevi, size Feridun Fazıl Tülbentçi’nin Osmanoğulları adlı 
büyük tarihi romanını takdim eder. Yüzlerce yerli ve yabancı vesikaya istinat edilerek yazılan bu eserde, 
Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunu ve onun muhteşem banisi Osman Gazi’nin hayatını, göğsümüzü 
iftiharla kabartan muzaffer savaşlarını, aşkını, ıstırabını merak ve heyecanla okuyacaksınız.” Y azarın yüzlerce 
eser karıştırdığı doğrudur. Bu durum, romanına koyduğu dipnotlardan da anlaşılmaktadır. Tülbentçi, çeşitli 
konularda kendi vardığı görüşleri de bu dipnotlarda belirtmiştir.47 

Benzer bir tavrı, daha önceki eserlerde rastlayamadığımız şekilde, belki bilim adamı kimliğinin bir sonucu 
olarak İskender Pala’da görüyoruz. İskender Pala, bazı romanlarının sonuna, yaklaşık beşer sayfa kaynakça 
kısmı eklemiştir. 

Tarihî roman yazılırken gerçekliğe ne ölçüde bağlı kalınacağı ve tarihî belgeye ne oranda sadakat gösterileceği 
hep tartışılır. Sadık Kemal Tural’a göre yazar tarafından gözlemlenmemiş bir devri, tarihî hakikatlere sadık 
kalarak anlatması tarihî romanın vazgeçilmez unsuru olmalıdır. Mehmet Niyazi ise tarihî romanın tarihî 
gerçeklere uygun olmasını ister. Çünkü yapılan iş, kurmaca ile bir nesli kurtarmak kadar kritiktir. Tarih sadece 
geçmişi araştırma ilmi değil, geleceği de kurma ilmidir. Ondan dolayı tarihî romanın o dönemdeki aynı havayı 
aksettirmesi lazımdır yoksa abes bir tür ortaya çıkar.48 

ABD’de yapılan bir araştırmada tarih romanlarını okumanın tarih derslerindeki başarı oranını %60 oranında 
artırdığı ortaya konmuştur.49 Çoğumuzun tarihe olan ilgisi, ders kitaplarında anlatılan tarih bilgisiyle değil; 
küçük yaşlardan itibaren okuduğumuz tarihi romanlarla gelişmiştir. Bu konuda bir çalışma yapılsa, milli 
manevi değerlere sahip olanların dünya görüşlerinin bu romanlarla şekillendiği tespit edilebilecektir. 
Osmanlı toplumunda ortak insan tipi, her evde bulunan üç-beş temel eserle sağlanırdı. Bunların başlıcaları, 
Mevlid ve Mevlid’e eklenen Hz. Ali cenkleri, Ahmediye, Muhammediye, Envar’ul-Aşıkîn, Müzekkinnüfus, Kara 
Davut, Mızraklı İlmihal vb. şeklinde sayılabilir. 

Günümüz şartlarında, tarihin bilinmeyenlerini öğretmek, tarih şuurunu uyandırmak için sinema, televizyon, 
internet ortamı, sosyal medya boyutlarıyla konunun ele alınması gerekir. Örneğin yakın döneme kadar hiç adı 
bilinmeyen en parlak zaferlerimizden Kut’ül Emare Zaferimiz bir dizi filmiyle gündeme gelmiş ve gençlerimize 
tanıtılmıştır. TRT Belgesel’de yayınlanan “Savaşın Efsaneleri” belgeseli, tarih kitaplarından elde edilemeyecek 
bir şekilde Malazgirt Zaferi bilgisini verebilir. Tarihin unutulmuş parlak sayfalarını veya dramlarını bu yollarla 
gençlerimize öğretebiliriz. 34 ülkede 78 şehitliği olan bir ülke olarak “Bekle Beni Vatan” isimli belgeselde 
işlendiği gibi, neden romanlar yapılmasın, filmler yapılmasın? 

46 Hakan Düzgün,.Tarih Öğretiminde Tarihi Romanların Yeri-Mehmed Niyazi’nin Romanları, Marmara Üniversitesi Eğitim 
Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Tarih Eğitimi Bilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
2008, ss.13-14.

47 Bilge Ercilasun, “Kuruluş Devrini Konu Alan Romanlar Üzerine”, HÜ-Edebiyat Fakültesi Dergisi, Osmanlı Devleti’nin 700. Yılı 
Özel Sayısı, 1999, s.4.

48  İbrahim Biricik, a.g.m., s.1269.

49 Ahmet Şimşek, “Bir Öğretim Materyali Olarak Tarihsel Romana Yönelik Öğrenci ve Öğretmen Görüşleri”, The Turkish Online 
Journal of Educational Technology – TOJET, S. 5/4,  2006, s.73.
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Mehmed Niyazi’nin “Yemen! Ah Yemen!” adlı eserinin arka kapağında söylendiği gibi: “… Ansiklopediler 
“Yemen’de ölen Türklerin sayısını tarih bilmiyor, öğrenmekten de korkuyor” derlerken nesillerle süren 
dramımızı anlatıyorlar; fakat hiçbir dram unutmak ve unutulmak kadar dramatik değildir.”

Mehmed Niyazi, “Yemen! Ah Yemen!”i yazmasındaki amacını şu şekilde açıklar: “Acizane tarihi bir atmosfer 
oluşturma gayreti içindeyim. Yeni nesiller o atmosferi teneffüs ederek yetişirlerse, ciddi bir tarih şuuruna 
sahip oluruz. Ve biz milletçe tarih şuuruna sahip bir nesle çok muhtacız. Çünkü tarih şuuru kadar doğru yön 
gösteren bir pusula, ne de onun kadar bir milletin, bir memleketin sigortası olan bir fenomen vardır”.50 

Fakat tarihi roman yazımında kaynak araştırması da yeterli olmayacaktır. Kurgulamanın getirdiği sonuç olarak 
yazarın değer yargıları, paradigması, anlattığı tarihsel olguları içselleştirme düzeyi eseri etkileyecektir. İlber 
Ortaylı’nın bu konuda Orhan Pamuk için sarfettiği şu sözleri konumuz açısından değerlidir: “Avrupa’da bir 
aydın, hayatı boyunca kiliseye gitmese, ateist olsa, yedi sülalesi vaftiz olmamış olsa yine de kilise ritüellerini 
en ince ayrıntılarıyla bilir. Kilise ritüellerini bilmediğini gösteren bir cümle sarfetse, bırakınız aydın yerine 
konulmayı; alay konusu olur. Bizim Nobel ödüllü edebiyatçımız, romanında şöyle yazabiliyor: “İkindi saati 
gelmişti. İmam, caminin balkonuna çıkıp ezan okudu.” Namazın saati olmaz; vakti olur. Caminin balkonu 
olmaz; minarenin şerefesi olur.” 

Ülkemizde, bugün de kısmen devam eden bir dönem, halkın değerlerine, dini inançlarına, medeniyet 
kurumlarına ilgisiz, kayıtsız kalmak; hatta bilmemek veya küçümsemek, aydın olmanın gereği/vasfı olarak 
algılanmıştır. 

Tarihi romana tarih bilgisi gibi bakmamak gerekir. Tarih, kaynaklardan araştırılır ve öğrenilir. Tarihi belgeler, 
detay vermezler. Detayları romanda yazar oluşturur; eklemeler, karakter ve duygu çözümlemeleri yapar. 
Öte yandan bizde tarih biliminin öncüleri, kaynakları, belgeleri ortaya koyanlar, müsteşriklerdir. Bu 
bağlamda, sadece belge ve bilgilerden hareket etmek de bir başka olumsuzluktur. Örneğin, Göktürkleri 
anlatan kaynaklar, Çin kaynakları ve kitabelerin müsteşriklerce okunmasına dayanır. Kağanların ismi bile 
Çince’dir. Kaynaklarda bir cümleyle İlteriş Kutluk Kağan’ın isyanından bahsedilir. Hüseyin Nihal Atsız, bu 
bilgiden hareketle “Kürşat” ve “kırk arkadaşı” gibi kahramanlar oluşturur. Başkaldırıyı detaylandırır. Roman 
kurgusu içinde, tarih kaynaklarında bulunmayan büyük boşluğu doldurur. Bu kurguya farklı bir yaklaşımı 
örneklendirmesi açısından Doğu Perinçek’in Atsız’a getirdiği eleştiri ilginçtir. Atsız’ın romanına karşı çıkar; 
uydurma ve hurafe olduğunu söyler, satır aralarında Çinlileri över. Bu tutum, onun Maocu bir ideolojiye sahip 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu tek cümlelik tarihi bilgiyi romanlaştırma işini Perinçek yapsaydı, başka bir 
kurguyla karşılaşacağımız açıktır.

Tarihi gerçekliğin kurgulanmasında yazarın dünya görüşü ve kıymet hükümlerinin yansıtılması çerçevesinde 
Tarık Buğra ve Kemal Tahir’i de karşılaştırabiliriz. İki yazar da kendi bakış açılarını tarih üzerinden 
yansıtmaktadırlar. Kendi şartlarından hareket ederler. Kemal Tahir, Yorgun Savaşçı’da Kurtuluş Savaşı’nı 
yönetici kadrolardan hareketle anlatır. Romanında halk neredeyse yoktur. Neler düşünür, neler yaşar yer 
almaz. Tarık Buğra, Küçük Ağa’da halktan hareket eder. Memleketinde geçen hadiseleri, babasından dinlediği 
hatıralardan hareketle kurgular. Kemal Tahir, konu edindiği İttihatçıların genel özelliği gibi, tepedencidir. Esir 
Şehrin İnsanları, Kurt Kanunu, İttihatçıların kendi içlerindeki çatışmaları anlatır. 

Kemal Tahir’in Devlet Ana’sı edebi olmaktan ziyade, Osmanlı’nın düzenine ilişkin ATÜT merkezli bir tartışmaya 
yol açmıştı. Çünkü, Marx’ın Asya Tipi Üretim Tarzı tespitlerinden yola çıkan bir bakış açısıyla yazılmıştı. Romana 
göre Osmanlı, başlangıçta, bir karışım, halita olarak sunulur. Hristiyanlığın batıni inançlarıyla, Yunus’un temsil 
ettiği tasavvuf anlayışı birbirine karıştırılır. Kemal Tahir, ait olduğu Marksist ideolojiyi tarihi alana giydiremediği 
için edebi olarak tutarlı ama mantık olarak tutarsız, eklektik bir eser ortaya koymuştur.51 Buna mukabil sosyalist 
bir dünya görüşünü benimseyen Cahit Tanyol, “Kuruluş ve Fetih Destanı” eserine kendi ideolojisini giydirmede 

 
50 Hakan Düzgün, a.g.t., s.16.
51 Baran Dural, Edebiyatımızın Üvey Evladı Tarihi Roman, Bizim Dergâh Yayınları, İstanbul 1991, s.34.
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bir ölçüde başarılı olmuştur. Oysa Tarık Buğra, Osmancık’ta, Osman Bey’i Edebali’nin tasavvuf terbiyesiyle inşa 
eder. Birbirine karıştırmaz. Yani Tarık Buğra, romanı yerli bir bakışla kurgular. 

Tarihsel kurgunun tarih boyunca gözlemlenebilen ruha, anlayışa uygun düşmesi gerekir. Yeni kuşakların 
tarih şuurunu ve tarihteki şuuru kazanmasına vesile olması gerekir. Tarihi yerli duyuşu, aynı bakışı, aynı ruhu 
yaşayan ve özümsemiş insanlar kurgulamalı ve romanlaştırmalıdır. Böyle olursa tarihte yaşananların gerçekliği 
daha iyi yakalanacaktır. Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun tarih serisi romanları, bunun en güzel örnekleridir. 

Kimlik Arayışı ve İnşa Faaliyeti Olarak Tarihi Roman

“Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan (Her taraftan üç beş kelle terkiden 
astığın var mı) bir biz vardık cihanda bir de küffar. Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev, 
mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı yerini”52 

Cemil Meriç’in dediği gibi, ihtişamlı tarihi unutturulmaya çalışılan; kimlik değiştirmeye zorlanan bir toplumuz. 
Kimlik değiştirme sürecinin aktörleri aydınlardır. Cumhuriyetin ilk dönem romancıları, planlı bir şekilde, 
ecdada, tarihe, padişahlara, millet değerlerine düşmanlık yapmayı marifet saymışlardır. Bu bağlamda 
kurgusal bir “ulus” kimliği oluşturma sürecinde rol almışlardır. 

Cumhuriyet’in ilk dönem romanları, Halide Edip’in Ateşten Gömlek (1922), Yakup Kadri’nin Kiralık Konak 
(1922) romanlarıyla başlar. Ercüment Ekrem Talu’nun Kan ve İman (1922), Peyami Safa’nın Mahşer (1924), 
Halide Edip’in Vurun Kahpeye (1926), Reşat Nuri Güntekin’in Yeşil Gece (1928), Yakup Kadri’nin Yaban (1932) 
ve Ankara (1934), Falih Rıfkı’nın Zeytindağı romanları gibi örnekler, milli mücadele dönemini konu alsalar da 
Kemalist bir tema ile yeni bir ulus inşası fonksiyonunu üstlenmişlerdir.53 Bu romanlar, işledikleri olaylardan 
çok aydınların topluma, toplumsal değerlere ve cumhuriyete bakışını yansıtması açısından ibretlik tarihi birer 
belge niteliğine dönüşmüşlerdir.

Özellikle 1960’lı yıllardan itibaren romanda tarih konularının işlenmesi yeniden gündeme gelmiştir. Oğuz 
Özdeş’in Vatan Borcu (1959), Dağ Başını Duman Almış (1960), Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları (1956), 
Yorgun Savaşçı (1965), Tarık Buğra’nın Küçük Ağa, Bekir Büyükarkın’ın Bozkırda Sabah (1969) gibi örnekler, bu 
dönemin tarihi roman örneklerindendir. 

Yukarıda sıralanan ilk dönem milli mücadeleyi konu edinen romanlarda, o yılların egemen ideolojisi 
gereği Yunan ordusundan çok yerli işbirlikçiler ve “yobazlar”ın zulmü konu edilirken ikinci dönemde, kimi 
zaman, Tarık Buğra’nın Küçük Ağa’sındaki gibi kemalizme bir muhalefet şerhi düşmek amacıyla, dinin milli 
mücadeledeki önemi vurgulanmaya başlanmıştır. 

Öte yandan, 30’lu 40’lı yıllarda, tek parti döneminin baskı rejiminin getirdiği yasaklamalardan dolayı 
engellenen geleneksel dini-milli metinlerin okunabilmesini sağlamak adına, Selami Münir Yurdatap ve 
Muharrem Zeki Korgunal gibi yazarlarca Hazreti Ali Cenkleri tarzında bol miktarda yayınlanan romanlarla bir 
pencere açılmıştır. Ziya Şakir’in Türk Kahramanı Horasanlı Ebu Müslim romanı da bu çerçevede zikredilebilir. 

40’lı yıllardan itibaren Anadolu kültürünün kaynağını Grek-Latin uygarlığında gören Klasikler Hareketi 
ile, Yunan, Latin ve Batı klasiklerinin çevrilmesi gündeme gelir. Klasik Yunan Çağı uzmanı tarihçi Arif Müfit 
Mansel, çok farklı bir okul kitapları dizisi hazırlar. Ama aynı dönemlerde, Maarif Bakanlığı, milli bakışa imkân 
sağlayan İslam Ansiklopedisi’ni çıkarır.54 

Çok partili dönemin açılımından sonra, resmi düşünceden ayrılan Necip Fazıl Kısakürek’in başını çektiği 
yazarlarca dini-milli perspektifle yeni edebi eserler ortaya konulur. İsmail Hami Danişmend, Hüseyin Namık 
Orkun, Mustafa Necati Sepetçioğlu, Adalet Ergenekon ve Tarık Buğra bu akımın önemli isimleridir. 1970’lerden 
günümüze, Yavuz Bahadıroğlu, İskender Pala gibi isimler tarihi roman geleneğini sürdürmüşlerdir.

53 A. Ömer Türkeş, “Romana Yazılan Tarih”, Toplum ve Bilim Dergisi, S. 91, 2002, ss.190-195.
54  A. Ömer Türkeş, a.g.m., ss.195-200.
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Cumhuriyet’le birlikte, Cumhuriyetin de ideologları olan yazarlar tarafından başlatılan tarihe olumsuz bakışla; 
Tarık Buğra, Necati Sepetçioğlu gibi yazarların ideale dönüş çizgisi arasındaki çatışma, günümüzde bir kimlik 
inşası ve beyanı çerçevesinde devam etmektedir. Bunun televizyon, sinema ve tiyatro uzantıları da aynı 
şekildedir. 

1970’li yıllardaki ideolojik çatışmada milliyetçi maneviyatçı dünya görüşünü temsil edenlerin önemli 
özelliklerinden biri, Abdullah Ziya Kozanoğlu, Bekir Büyükarkın, Nihal Atsız, Feridun Fazıl Tülbentçi gibi 
yazarların tarihi romanlarını okumuş olmalarıdır. Bu tarihi kültürü paylaşmayanların bugün ortaya koydukları 
sanat ürünleri, milli kimliği tahrif etmeye yönelik ideolojik birer malzemedir. “Aslını inkâr eden haramzade” 
deyişinde ifadesini bulan bu yaklaşım, özellikle sinema ve televizyon sektörünü büyük oranda ellerinde 
tuttuğu için tahrifat da büyük olmaktadır. 

İnkâr (nekre), bilindiği gibi “tanınmaz hale getirmek”, “belirsizleştirmek”, “şahsiyetini oluşturan çizgileri silmek” 
anlamlarına gelir. Örneğin Kanuni, haramzadenin elinde artık Kanuni olmaktan çıkar. Değerler etrafında 
bütünleşmiş bir millet olarak, milletin tarihsel değerlerini bugün de yaşayan yazarlar tarihsel gerçekliği 
romanlarıyla, sanat eserleriyle günümüze taşımalıdır. 

Günümüzde toplum, yıllarca kendisine biçilen ideolojinin, tarihi misyonuna, kültürel birikimine, medeniyet 
perspektifine dar geldiğinin farkına varmış durumdadır. Siyasi değişim ve dönüşümle beraber sanat ve 
edebiyatta da milletin tarihsel misyonuna uygun yeni eserlerin gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Romanda, 
sinemada tarihe olan ilginin, tasavvufi konu ve şahsiyetlerin çokça işleniyor olması, tarihsel kimliğin yeniden 
inşası noktasındaki arayışın ifadesidir. Kemal Tahir’in dediği gibi, “Tarihsiz toplumların büyük sanatı olamaz. 
Elli yıllık tarihle sanat olamayacağı gibi, uydurma tarihle de sanat yapılamaz.”55 Romancı, bir edebiyatçı 
olduğu kadar, bir tarihçi, bir sosyolog titizliğiyle araştırma yapmalıdır. Bunu yaparken oryantalist bakışla değil; 
milletinin değerlerini ve misyonunu taşıyarak, çok önemli bir misyonu olduğunun şuuruyla hareket etmelidir. 

İlk dönem yazarları hem mantalite hem de imkanlar açısından bu misyonu taşıma imkanından yoksundu. 
Değişen alfabeyle sığlaşan düşünce, tarihi belgelerin az olması, siyasal, sosyal ve kültürel ortamın yetersizliği, 
ideolojik baskı artık yavaş yavaş aşılmaktadır. Yine Kemal Tahir’in ifadesinde bu yetersizlik şöyle ifadesini 
bulur: “Çok az şey biliyorduk. Memleketi bilmiyorduk. Halkı bilmiyorduk. Çünkü tarihimizi bilmiyorduk 
dersem, neden çok az şey bildiğimizi yeterince anlatmış olurum.” Artık daha çok bilen bir topluma geçiyoruz. 
“Kökü mazide olan ati” fikriyle yeni bir medeniyet inşasının temelleri, bugünün sanatçısının eserlerinde ortaya 
konmalıdır. 

Anadolu’nun Romanı Yazıldı mı?

Tarihi romanlar genellikle kahramanlık gururumuzu okşayan metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum 
toplumun bir hususiyeti olarak destan geleneğinin romanlara yansıması şeklinde okunabilir. Böyle olduğu 
zaman çok satılabilir. Fakat kimlik inşası sadece kahramanlıklar ve iyi zamanlar üzerinden yapılamaz. Zor 
zamanların, bozgun, dağılma, yokluk, ezilme, sıkıntı, içe kapanma zamanlarının da konu edilmesi lazım ki her 
dönem ve şartta ideal insan tipi dört başı mamur bir şekilde anlaşılabilsin.

Tarihin öznesi olduğumuz dönemlerin sanat eserlerinde yeterince işlendiği söylenemez. Buna mukabil, 
yazılan romanlar genellikle o dönemleri yansıtmaktadır. Dünyanın bütün coğrafyalarında şehitlikleri olan 
bir toplumun zaferleri kadar yenilgileri de kimlik inşasında önemlidir. Yaklaşık bin yıl tarihin aktörü olan bir 
milletin her anı bir roman, bir film konusu olabilecekken bu kadar sığ bir entelektüel ortamda Anadolu’nun 
romanının yazıldığı söylenemez. 

55 Dandanakan öncesi, Selçuklu aşiretinin Çağrı ve Tuğrul Beyler’in öncülüğünde “savaş mı yoksa göç mü” kararı vermek için 
yaptıkları günlerce süren meşveretin romanı yazılmamıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrası, 

56 Barkın Karslı, “Kemal Tahir, Kemalizm ve Sosyalizm”, 2019, https://serbestsiyasa.com/?p=258#fn-258-14 (erişim tarihi: 

16.08.2019).
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Yemen’de bıraktığımız şehitler kadar Anadolu’ya dönemeyen 1600 askerimizin de romanını yazamadık. 
“Bekle Beni Vatan” isimli belgeselde konu edilen Sibirya içlerinde Japonların bulup ülkemize yolladığı; tam 
da vatana kavuşmaya ramak kalmışken bir gemide aylarca Ege’de dolaştırılıp İtalya’nın batısında Yılanlı 
Ada’ya bırakılan esirlerimizin  romanını yazmadık. Mısır’da ilaçlı sulara batırılıp gözleri kör edilen esirlerimizin 
dramını yazmadık. Çilekeş Anadolu kadınını yazmadık. Varını yoğunu, evladını, canını vatana verdikten sonra 
vatanında parya muamelesine tabi tutulan Anadolu insanının romanını yazmadık. 

Buhara’daki müritlerini Hace Abdülhâlik Ğücdevânî’ye emanet ederek, Yesi’de bozkırın ortasına dergâh 
kurup göçebe Türklerin irşadı ile bir millet inşasının temellerini atan Ahmed Yesevi Hazretleri’nin ve O’nun 
her biri bir medeniyet mimarı olan halifelerinin romanı yazılmadı. Horasan Erenleri dedik, Horasan’da olup 
bitenleri yazmadık. Bir medeniyet inşa eden yüce gönüllerin hangi tasavvurlarla var olduğunu günümüze 
taşıyamadık. Hâlâ nutk-ı şerifleriyle kimliğimizi inşa ettiğimiz Yunus’u yeterince işleyemedik. 

Dokuz ülkede türbesi olan Sarı Saltuk Baba’nın ne işler yaptığını bilmiyoruz. Avrupa’nın ortasında O’nun 
adına yapılan bir bayramla her yıl Müslüman olmalarını kutlayan Boşnaklar’ın Ayvaz Dedesi’ni bu nesil 
tanımıyor. “Şamil’i bilmeyen atasını ne bilir” diyor şair. Genç nesiller Şamil’i, Cevher Dudayev’i, Aliya’yı 
tanıyor mu? Askerde iken Plevne Savaşı’nı biri doktor, bir gazeteci olarak Rus ve Osmanlı cephelerinde 
izlemiş iki Avrupalı’nın yazdığı kitaptan okumuştum. Aklıma Yahya Kemal’in cümlesi geldi: “Büyük harpte 
on cephemizin ateşinde hazır bulunmuş, çok güzide ve edebiyat meraklısı bir askerimizin elinde bir gün 
Çanakkale Destanımıza dair Fransızca maruf bir eserimizi gördüm; yine bize dair ve yine Fransızca olmak 
üzere buna benzer daha kitapları vardı. Bunu görünce kalbimde bir acı hissettim. Döktüğümüz kanın bile 
manzarasını Fransızca’dan seyretmeye mahkumuz dedim. Bizim harp cephelerimiz, edebiyatımızda binbir 
safhalarıyla yokturlar. Demek ki çok eski harplerimiz gibi, bunlar da seneler geçtikçe unutulacaklar.”57 Nihayet 
unutulmuyor mu? İngilizler’i meydan savaşında yendiğimiz Kut-ul Amare’yi hatırlayanımız var mı? Kut-ul 
Amare nerede olduğunu Cumhurbaşkanımız gündeme getirmeyip dizisi yapılmasaydı, bugün kaç kişi biliyor 
olurdu? İngilizler, ABD ile Irak’ı işgal ettiklerinde, ilk yaptıkları şey, o savaşta ölen askerlerinin mezarlarını 
onarmak olmuştu. Teşkilat-ı Mahsusa’nın, Âkif’in, Kuşçubaşı Eşref’in, Sudanlı Zenci Musa’nın romanları, 
filmleri nerede? Millet olarak hayatımızın ekseni yaptığımız Efendimiz’e (s.a.v) olan muhabbetin müşahhas 
örneği Medine müdafii Fahreddin Paşa’yı romanlaştırdık mı, beyaz perdeye yansıttık mı? Abdulhamid dizisi 
yayınlanmasaydı, İnkılap Tarihi kitaplarında “kızıl sultan” diye anlatılmaya devam etmeyecek miydi?

Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş’un hayatını konu edinen “Hürkuş: Göklerdeki 
Kahraman” filminin yönetmeni Kudret Sabancı’nın da yakındığı gibi yaklaşık 100 yaşında olan Türk sineması 
milli kahramanlara yer vermemektedir. Sabancı’nın ifadesiyle, “Abdülhamid dönemini, Hicaz Demiryolunu 
anlamadan bugün Ortadoğu’da neler olduğunu anlamak mümkün değil. Bunu biz anlatmasak kim 
anlatacak? ‘Arabistanlı Lawrence’ diye bir film vardır. O filmde Türkler oranın işgalcisidir, şöyle adidir, böyle 
asarlar, böyle keserler. Tamam İngiliz bakış açısı böyle olabilir. Türk bakışı nerede? Neden anlatmadık bunu? 
Neden Kuşçubaşı Eşref filmimiz yok?”.58

Osmanlı yıkılırken dünyanın coğrafyasının en ücra köşelerine Abdülhamid Han’ın gönderdiği teşkilatçı gönül 
erlerinden haberdar mıyız? Japonya açıklarında batan Ertuğrul Fırkateyni kumandanı Osman Paşa’yla aynı 
gemide şehid olan 581 askerinin hikayesi anlatılmadı. Açe’de, Afrika içlerinde adımıza okutulan hutbeleri 
kimlere borçlu olduğumuz anlatılmadı. 

Hangi medeniyet eserimizin hikayesini biliyoruz? Mimar Koca Sinan’ı Japonlar kadar tanıyor muyuz? Biri bize 
Karahisari’nin Süleymaniye’nin kubbelerinde gördüklerini anlatsa ya. Biri Itri’yi, Dede Efendi’yi. Çanakkale 

57 İnci Enginün, “Çanakkale Zaferinin Edebiyata Aksi”, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türklük Araştırmaları Dergisi, 
S. 2, 1986, s.111.

58 Sabah Gazetesi, “Kendi tarihimizi anlatmadığımız için birileri gelip bize anlatıyor”, Sabah Gazetesi Kültür Sanat Haberleri, 
13.06.2018, https://www.sabah.com.tr/kultur-sanat/2018/06/13/kendi-tarihimizi-anlatmadigimiz-icin-birileri-gelip-bize-
anlatiyor (erişim tarihi, 16.08.2019).
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kahramanlarının yüce bir insani değer ortaya koyduklarını Anzaklar kadar biliyor muyuz? İyi ki Mehmed 
Niyazi, Çanakkale Mahşeri’ni, Sepetçioğlu ve Çanakkale serisini yazdı. 

Bu bahsi uzatırsak, Anadolu’nun Yazılmamış Romanı’na dönüşecek. 2014 yılı Erciyes Yazarlar Zirvesi’nde 
dönemin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Oktay Durukan’ın paylaştığı 
bir anekdotla noktalayalım: Yirmiye yakın Kore Gazisi amcayla beraber Kore ziyaretine giderler. Kore’de 
beklemedikleri bir ilgiyle karşılaşırlar. Okullardan öğrenciler, öğretmenlerinin refakatinde amcaları ziyaret 
eder. Halktan kişiler ilgi gösterir. Gelenler Kore Gazilerimizin önüne gelip yerlere kadar defalarca eğilerek 
saygı ifadelerinde bulunurlar. Daire Başkanımız, bu saygı ifadelerini abartılı bularak kendilerini misafir eden 
meslektaşına “Bu sizin kültürünüzün gereği midir? Herkese mi böyle yapıyorsunuz?” diye sorar. Mihmandarı, 
“Neden herkese eğilelim, herkese saygı gösterelim? Sizin askerleriniz, bizim namusumuzu sadece 
düşmanımıza karşı değil; müttefik olduğumuz Amerikan askerine karşı da korudu. Siz askerlerinizin burada 
ne yaptığını bilmiyorsunuz” diye cevaplar. Kore’de bıraktığımız şehitleri, Kıbrıs’ta yaşananları yazabildik mi?

Sonuç Yerine: Tarihi Roman Yazımındaki Sorunlar

Sonuç olarak tarihi roman ve bunun uzantısı olan tiyatro, sinema, vb. gibi sanat eserlerinde var olan önemli 
gördüğümüz sorunlara başlıklar halinde değinerek bitirelim. 

Son dönemde tarih ve tasavvuf alanında eser bolluğuna rağmen bu eserlerin yeterli çap ve kalitede olduğu 
söylenemez. Popülerliğin getirdiği ilgiyle tabiri caizse “sürüm”e yönelik basit, edebi ve kurgusal değeri düşük 
ve hatta yanıltıcı bilgiler içeren yayınlar çıkarılmaktadır. Bunun en önemli amili olarak, güçlü romancıların 
azlığı görülebilir. Aynı zamanda, toplumun bu konudaki açlığı da bu rağbetten anlaşılabilir. Toplumda bu 
alanlardaki eğitim ve bilgi eksikliği, iyi sanat eserini seçmeyi de engelliyor. İnternet ortamında tarihe mal 
olmuş şahsiyetler üzerinden yapılan binbir türlü tezvirat da eğitim ve bilgi düzeyinin bir göstergesidir. Bir 
üniversite öğrencisinin derste, internetten öğrendiği bir bilgiye dayanarak “Hocam Fatih devşirme miydi” 
sorusu acı bir örnektir. Yine örnek olması bakımından, Fetih 1453 filminin gördüğü ilgiye karşılık oryantalist 
bir pencereden bakılarak hazırlanmış yetersiz ve düzeysiz bir film olması acıdır. En basitinden fethi konu alan 
bir filmde mehterana bile yer verilmemiştir. Cahit Tanyol’un Kuruluş ve Fetih Destanı çapında yerli bir film 
olamamıştır. Apaçık tarih düşmanlığı ve tarih üzerinde ahlaksızca bir tezvirat yapılan Hacivat ve Karagöz 
Neden Öldürüldü filminin bu ülkede çekildiğine inanmak idrak sınırlarının zorlanmasını gerektirir. 

Diğer bir önemli husus, görsel ve basılı eserlerin yer aldığı sektörün büyük oranda toplum değerlerine 
yabancılaşmış hatta belki de düşman bir zihniyetin elinde olmaya devam etmesi, tarihin tahrif edilerek 
anlatımına yol açmaktadır. Bu durumdan kurtulmak için Anadolu sermayesinin bu sektörlerde yoğunlaşması; 
bu sektörlerde yerli düşünceyle eserler vermeye çalışan yazar, tiyatrocu, sinemacı, bilişimci vb. gibi şahıs ve 
kurumların desteklenmesi şarttır. Unutulmamalıdır ki sanat, sermayenin desteğiyle gelişir. 

Gerek dünya ölçeğinde gerek yerel bağlamda zihinlerimizi kuşatan rahatsızlık duyduğumuz hegemonyadan 
kurtulmak; hegemonya kurmanın araçları olan görsel ve basılı sanat eserlerinin yerli bir anlayışla yeniden 
üretimini gerektirir. Sanat camiasındaki egemenliğin “organik aydın” elinden alınması; yerli ve milli düşünen 
aydınlara teslim edilmesi gerekir. 

Bununla bağlantılı olarak, sanat alanında devlet politikalarının resmî ideolojiden arındırılması, sanatın 
önündeki ideolojik engellerin kaldırılması, devlet imkânları ve kaynaklarının Türk milletinin kimliğini 
oluşturan değerlerin neşv-ü neması için seferber edilmesi gerekir. Örneğin, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun 
tarih romanları serisi, Kültür Bakanlığı tarafından neden film ve dizi konusu yapılmaz? Her ramazan tekrar 
tekrar severek izlediğimiz Tarık Buğra’nın Osmancık’ının yanına nihayet milletimizin ilgisine de mazhar olan 
Diriliş Ertuğrul gibi bir dizi eklenebildi. Nitekim Yunus Emre, Kutül Emare gibi diziler çeşitlenerek tarihin farklı 
dönemlerini farklı boyutlardan ele alacak şekilde devam ettirilmelidir. 

Son olarak Anadolu’nun tarihi, Anadolu coğrafyasından ibaret değildir; Anadolu insanının tarihidir. Yedi 
iklim üç kıtayı içine alır. Edirne-Kars arasına sıkıştırılmış zihinlerimizi aşmamamız gerekmektedir. Siyasal 
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sınırlarla medeniyet sınırlarını karıştırmamalıyız. Somali’den gelen talebemiz Mahmud’un, aynı evde kaldığı 
dünyanın farklı coğrafyalarından arkadaşlarını bizimle tanıştırırken “Hocam, bu Zakir’dir, Anadolu’nun Nijer 
yöresindendir; bu Nasuriddin, Anadolu’nun Patani yöresindendir, bu Abdurrahman, Anadolu’nun Burkina-
Faso yöresindendir” sözleri ufkumuzu açacaktır.

Yaşadığımız acı bir tecrübe, aynı zamanda bizi ümitlendiren bir zafer olan 15 Temmuz hadisesi bize 
göstermiştir ki Mehmed Niyazi’nin ifadesiyle, “milletçe tarih şuuruna sahip bir nesle çok muhtacız”. Çünkü 
tarih şuuru kadar doğru yön gösteren bir pusula, ne de onun kadar bir milletin, bir memleketin sigortası olan 
bir fenomen vardır. 

Nihayet, eser vermekten murat, tarihi olayları nakletmek değildir. Onu tarihçiler yapıyor zaten. Burda gayenin 
ne olduğunu, Sepetçioğlu’nun Çanakkale serisi romanları için söylediği cümleyle ifade edelim: “Bence önemli 
olan, Çanakkale’ye gelenlerin gelmesi değildir. Onlar nasıl olsa geleceklerdi. 1071 Ağustosundan beri gelmeyi 
her fırsatta denediler. Çanakkale’ye 1914 ile birlikte geldiler. Önemli olan onları Çanakkale’de durduran ruh 
idi… İşte bu, o ruhun destanıdır.”
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Sahih Bir Tarihî Roman Yazilabilir Mi?

Erkan GÖKSU*

Tarih, büyülü bir alan. Onun büyüsüne kapılmayan, söz konusu tarih olunca pür dikkat kesilmeyen, bildiği az 
veya çok, doğru veya yanlış şeyleri paylaşmaktan, tartışmaktan keyif almayan biri yok denebilir. Her ne kadar 
biz tarihçiler tarihin bir bilim olduğunu kabul etsek de genel anlamda insanların meseleye bakışı çok farklı. 
İnsanlar tarihe ya da geçmişe, bir tarihçi gibi kaynakların, vesikaların ve bilcümle tarih metodolojisine dair 
konuların çerçevesini çizdiği akademik bir pencereden bakmıyor. Tarihi, güzel hayaller kurabilecekleri ya da 
korkunç kâbuslar görebilecekleri kadar içine girebilecekleri bir tahayyül olarak görmek, duymak, hissetmek ve 
okumak istiyorlar. Dolayısıyla meslekten tarihçilerin bin bir meşakkatle ortaya koyduğu ilmî gerçeklerin onlar 
için fazla bir anlamı yok. Bu tür akademik çalışmaları bırakın okumayı, takip etmekten bile çok uzaklar. Bu 
durum tabii olarak tarihin akademik değil popüler, akılcı değil duygusal olarak anlatıldığı çeşitli çalışmalara, 
bilhassa tarihî romanlara ilgiyi artırıyor. İnsanlar bu tür eserleri okudukça tarihi seviyor, tarihi sevdikçe de bu 
tür eserleri okuyor. Ve neticede tarihi bu eserlerden öğreniyor. İyi bir tarihî romandan iyi şeyler, kötü bir tarihî 
romandan ise kötü şeyler öğreniyor. Şu durumda bir tarihî roman, çoğu zaman akademik tarih çalışmalarının 
yapamadığı bir şeyi gerçekleştiriyor: Müspet veya menfi anlamda tarih şuurunun, sadece bireysel değil 
kolektif bir şekilde yerleşmesini sağlıyor. Yani sadece insan kitap yazmıyor, kitap da insan yazıyor, hem de 
binlerce hatta bazen milyonlarca.

Tarihi bir bilim, edebiyat veya bir edebiyat türü olan romanı ise sanat olarak kabul ettiğimize göre tarihî 
roman türünün, bilim ve sanatın en geniş yüzeyde kesiştiği alanlardan biri olduğunu söylemek mümkün. 
Bununla beraber edebiyat dünyasının ve edebiyatçıların tarihî romanı ele alışı, genellikle sadece edebiyat 
çerçevesinde olmuş: “Konusunu, tarihten, tarihî olay veya kişilerden alan roman türü…” 

Şüphesiz tarihî roman, sadece edebî açıdan veya roman sanatı çerçevesinde değerlendirildiğinde bundan 
daha güzel, daha kapsayıcı bir tanım olamaz. Fakat dikkat edilirse bu tanımda, söz konusu eserleri, roman 
sanatı içerisinde farklı bir tür hâline getiren ve buna kendi adını veren “tarih” bilimine hiçbir vurgu yok. Zira 
tarihî roman yazımında, tarih ilminin temel ilkelerine uymak gibi bir şart aranmamış. Yani tarihî roman, bir 
sanat olarak görülmüş ve hiçbir zaman bilimsel bir eser olarak değerlendirilmemiş. Böylece yazar, özgün ve 
bağımsız düşüncesini yansıtması beklenen edebî bir eser kaleme alırken, tarih biliminin temel ilkelerine, tarihî 
gerçeklere uymak gibi sınırlayıcı bir kalıba sokulmamıştır.

Tarihî roman türünün bir tarafı olan “edebiyat” tanımı bu şekilde olsa da tarihî romanın diğer tarafını teşkil 
eden “tarih” nokta-i nazarından bakıldığında durum bambaşka bir hal alıyor. Zira tarih bir bilim. Biz tarihçiler, 
içinde tarih geçen, tarihe yaslanan, hatta ilham alan bir edebî ürünün, tarih biliminin en azından temel 
ilkelerine uygun olmasını bekliyoruz. İşte bu noktada edebiyatçılardan ayrılıyoruz ve tarihî romanın tanımını 
sadece “Konusunu, tarihten, tarihî olay veya kişilerden alan roman türü” olarak değil buna ilave olarak tarih 
biliminin temel unsurları olan “zaman, mekân ve insan üçlemesini, tarihî realiteye, zamanın ruhuna ve asgarî 
gerçekliğe uygun olarak işleyen roman türü” olarak ifade ediyoruz. 

Kuşkusuz bir tarihçi ile romancının çalışma tarzları farklıdır. Tarihçi daha sınırlı bir alan içinde, tarih disiplininin 
sıkı metodolojik kuralları altında iş görmek mecburiyetindedir. Peşinde olduğu şey, geçmişte tam olarak 
ne olduğudur. Belge ve kanıtların tanıdığı imkân dâhilinde aramakla yükümlü olduğu tarihî hakikati önce 
anlamak, sonra anlatmak esas meşgalesidir. Roman yazarının sınırlılıkları belki roman türünün tekniğine ve 
inceliklerine ilişkin daha farklı bir düzeydedir. O hayal gücünün ve üslûp kabiliyetinin ölçüsünde çok daha hür 
bir dünyanın sâkinidir. Tarihçinin dertlendiği tarihî hakikat ile tarihçi kadar ünsiyet kurma mecburiyeti yoktur. 
Ancak bu iki alanın birbirinden tamamen ayrı olduğunu düşünmek hem kahir ekseriyetiyle profesyonel 
tarihçilerin hem de tarihî roman yazarlarının yaptığı bir hatadır. 

* Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi.
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Elbette tarih bir bilimdir ve bir bilim olmak hasebiyle çeşitli yöntem ve teknikler kullanarak bilgi üretir. Bu 
itibarla erbâbından bazı meslekî yeterlilikler talep eder. Fakat tarihi edebiyata, sanata yaklaştıran, onu hem 
bir bilim hem de bir sanat yapan hususiyetleri vardır. Bu hususiyetler tarih metninin edebiyat anlamında 
iyi bir üslûpla tezyin edilmesinden de ibaret değildir. Tarihçinin, sanatçının/romancının hayal gücüne, 
sezgilerine, yeniden ve içeriden yaşama kabiliyetine, kurgusuna, anlatı tekniklerine ihtiyacı vardır. Buna 
karşılık romancılara zengin bir dünya sunan tarih de onlardan bazı şeyler ister. Tarihçi ve tarihî roman yazarı 
aynı konulara, aynı isimlere, aynı dönemlere, aynı olaylar ve olgular dünyasına farklı cephelerden yaklaşır. 
Farklı amaçlardan neşet eden farklı bakış açıları, elbette farklı manzaralar doğurur.

Burada roman yazarından beklentimizin, bir tarihçi gibi hareket etmesi olmadığını vurgulamamız yerinde 
olur. Fakat bu ifadelerimizin, konuya, döneme, karakterlere hâkimiyet ve geçmişe saygı anlamında tarihin ve 
tarihçinin haklı bir talebi olarak dile getirdiğimiz bilinmelidir. Tarihsel roman yazarı için tarih, bitmez tükenmez 
bir malzeme yığınıdır. Her tarihi roman yazacak olana kişi aynı zamanda bir edip özelliği taşımalıdır. Tarihi 
roman yazarı tarihî bilgilerden kendi görüşüne, mizacına, temayüllerine göre seçmeler yapar ve seçtiklerini 
kurgulayarak sunar. Ancak bu iş için geniş bir araştırma safhası gereklidir.

Zaten başarılı bir tarihî romanı, kalitesiz örneklerden ayıran temel kriterlerden birisi de budur. Bu noktada 
Kemal Tahir’in “Notlar”ını okumak, bir romancının nasıl çalıştığını görmek bakımından fevkalade öğreticidir. 
Nihal Atsız’ı, Kemal Tahir’i, Tarık Buğra’yı, Mehmed Niyazi’yi, Bahaedddin Özkişi’yi sıradan tarihî roman 
yazarlarından ayırıp özgün bir konuma yükselten de çalışkanlıklarının kazandırdığı döneme vukûfiyettir. 
Günümüzün çok satan tarihî romanlarında müşahede edilen sahne, dekor ve dil hatalarının sebebi, yeterince 
ve çok yönlü tarih okuması yapmamak, romancının tarihçi ile işbirliğine girmemesi ile ilgili olmalıdır.

Bu durumda yazarın “benim yazdıklarım kurgu” şeklinde bir savunmanın arkasına sığınması yeterli olamaz. 
Eğer roman, Alp Arslan, Nizâmülmülk, Melikşah benzeri tarihi bir kişilik veya Selçuklular üzerine inşa 
edilmişse, kurgunun ötesine en başta geçilmiş demektir. O zaman dikkat edilmesi gereken şeyler haliyle 
fazlalaşır. Romanın kendisinin kurgu olduğuna şüphe yok. Ancak tarihi bir romanda ana iskeletin gerçeklerle 
inşa edilmesi gerekir. Gerçekleştirilmiş olan bir sefer veya kale kuşatması sırasında gelişen olaylara kurgu 
eklenmesi gayet doğaldır. Bununla birlikte verilen tarihi bilgiler kaynaklarda mevcut değilse, romanda da yer 
almamalıdır. 

Cihan Piyadeoğlu’nun da bir mülakatında belirttiği gibi çok satan bir romandan örnek verelim. Tarih 1047, 
mekân Merv. İki önemli Selçuklu lideri (Çağrı ve Tuğrul Bey) sohbet halindeler. Sohbetin kurgu olması 
gayet doğal, ancak tarihi olgu olarak iki kardeşin en son 1043 tarihinde bir araya geldiğini, sonrasında da 
görüşmediklerini biliyoruz. Bir başka örnek. Mekân yine Merv. Çağrı Bey, oğlu Alp Arslan’a yüksek bir tepe 
üzerinde öğütler veriyor. Burada ne gibi bir sorun var denilebilir. Sorun şu ki, Merv’de hiç tepe yoktur, tamamen 
düz bir arazidir. “Bunlar küçük meseleler, neticede roman bu, yazılanlar da kurgu” denilmek suretiyle pekâlâ 
savunma yapılabilirse de bu ve buna benzeyen birçok örnek aslında bize, tarihî roman olarak nitelendirilen 
eserlerdeki “tarih” kısmının eksikliğini göstermektedir. 

Gerçek şu ki, tarihî romanın “gerçek” manada tarihî olması gerekir. Yalnız burada söz konusu olan “gerçek”, 
sadece tarihî romanların unsurlarını teşkil eden kişilerin, olayların, tarihlerin veya mekânların “gerçek” olması 
değil, bunlardan çok daha önemli olan “zamanın ruhu” ve buna bağlı olarak oluşan dönemin “zihniyet 
dünyası”na sadık kalabilmek. Aksi takdirde tarihî romanlar sayesinde oluşan kolektif tarih şuurunda çok ciddi 
algı sapmaları, algı yanılmaları ortaya çıkıyor ve bu durumla en çok tarihçiler muhatap oluyor. Belki de bu 
konuda bu kadar hassas olmamızın temel sebebi bu. 

Bu durumda ortaya şu soru çıkıyor: Psikoloji biliminin temel ilkelerinden hiçbirine riayet edilmeden yazılmış 
bir romana psikolojik roman, hiçbir polisiye konuya değinmeyen bir romana polisiye roman, tamamen güncel 
ve gerçek olayların anlatıldığı bir romana fantastik veya okurunu baştan sonra aynı mekânda dolaştıran bir 
romana macera romanı denilemezken içinde tarih bilimine dair hiçbir kurala riayet edilmeyen bir romana 
neden tarihî roman denilsin?
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Gelin, konusunu tarihten alan, fakat tarihin temel ilkeleriyle alâkasız, hatta bu ilkelere tamamen zıt bir 
karakter arz eden romanlara tarihî roman değil “kurgu roman” diyerek işe başlayalım. Eğer yazar, okuyucu, 
tarihçi ve edebiyatçı bu ayrımı yaparsa inanıyoruz ki ülkemizde tarihî roman türü, müspet manada toplumsal 
işlevini artıracak ve bu uzun tartışmalar ortadan kalkacaktır. Bu konuda sağlanacak mutabakat, “sahih bir 
tarihî roman yazılabilir mi?” sorusuna cevap teşkil edecek ve bütün tarihî romanları sahih bir tarihî roman 
hâline getirecektir.

Son olarak şunu belirtmek istiyoruz:

Bir tarihçinin esas amacı, akademik disiplin çerçevesinde araştırmalar yapmak ve bu araştırmaların neticelerini 
ilim âleminin dikkatine sunmak. Bununla birlikte, bin bir meşakkatle ortaya koyduğu ilmî gerçekleri, meslekten 
tarihçi olmayanlara, öğrencilere, tarih meraklılarına, hâsılı daha geniş kitlelere ulaştırma arzusu da son derece 
anlaşılabilir ve tabii bir durum. Belki tarih alanında “romansal tarih” diye bir branş olsaydı daha fazla tarihçi 
tarihî roman yazardı. Bu noktada iş, akademik bilgiyi edebî hazza dönüştürebilecek yeteneğe ve cesarete 
sahip tarihçilerin sahaya inmesine kalıyor.
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Tarihin Yapıbozumu:

Kara Davud Boğazkesen; Fatihin Romanı Örneği

Cafer GARİPER*, Yasemin BAYRAKTAR**

Giriş

Tarih yazıcısının, anlatıcısının ya da tarih araştırmacısının ortaya koyduğu belge ve bilgiden hareket eden 
roman yazarı için tarih, malzemedir. Roman yazarının nihai hedefi tarihin gerçekliğini ortaya koymak değil, 
tarihin sunduğu hazır malzemeden hareketle estetik değer taşıyan bir kurgu, bir roman ortaya koymaktır. 
Bununla birlikte kimi zaman bir düşünce ya da ideolojik arka plana yaslanan yazarlarda gerçekliği veya 
önceden kabul görmüş bir düşünceye, ideolojiye göre tasarlanmış gerçekliği roman kurgusu içinde ortaya 
koyma güdüsünün öne çıktığı görülür. Bu tür kurgular, çoğu kez büyük iddialar taşıdığı gibi yeni kuşakları 
biçimlendirme düşüncesini de bünyelerinde barındırır. Daha çok ideolojik argümanların yolunu açtığı bu tür 
kurgular, kanonik edebiyata ve tarihe bir alternatif olma eğilimdedirler. 

1925’te tefrika edildikten sonra kitaplaşan Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun Kara Davud romanıyla 
Nedim Gürsel’in Boğazkesen romanı yaklaşık yetmiş yıl arayla İstanbul’un fethini ve Fatih Sultan Mehmet’i ele 
alışları, kanonik edebiyatı ve tarih yazımını yapıbozumuna uğratmaya çalışmaları, tarih karşısında alternatif 
bir kurgu gerçekleştirme çabalarıyla ilgi çekici görünmektedir. Bu bildiride Fatih Sultan Mehmet’i ele alan söz 
konusu iki roman tarih-gerçeklik-ideoloji-kurgu-yapıbozumu odaklı bir yaklaşımla incelenmeye çalışılacaktır.

Tarih-Roman İlişkisi

Tarih-roman ilişkisi Batı’da uzun zamandır, Türkiye’de ise son zamanlarda üzerinde yoğun olarak durulan 
konulardan biridir. Genelde tarihin belgelere dayanan, objektif ölçülere bağlı bir şekilde geçmiş dönemlerin 
kişi, olay ve olgularını değerlendirme yoluna giden bir bilim dalı olduğu görüşü yaygındır. Roman ise her 
şeyden önce bir sanat ürünüdür. Belgelere dayanma zorunluluğu olmadığı gibi nesnel bir anlatımın peşinde 
de değildir. 

Edward Hallett Carr, “tarih nedir?” sorusuna “[t]arihçi ile olgular arasında kesintisiz bir karşılıklı etkileşim 
süreci, bugün ile geçmiş arasında bitmez bir diyalog” şeklinde cevap verir.59 Carr’ın ifade ettiği gibi, tarih 
araştırmacısı geçmişin olay ve olgularıyla sürekli etkileşim ve iletişim içerinde olan, geçmişi şimdinin 
içerisinde anlamlandıran ve yorumlayan kimliğe sahiptir. O, geçmişi seçme ve ayıklama yoluyla yeniden 
kurma ve anlamlandırma uğraşına girişirken objektif olma iddiasını taşır. Fakat bu iddia tartışmaya açıktır. 
Tarih araştırmacının “nesnel oluş”u daha çok somut belgeler üzerinde yargıda bulunuşuyla ilişkilendirilir. 
Romancı ise nesnellik iddiası taşımaz, çünkü o, geçmiş çağların, tarihin verili bilgilerinden hareketle kurmaca 
bir dünya inşa etmenin peşindedir. 

Roman, geçmiş çağlara, olay ve olgulara yöneldiğinde kurmacaya başvurur. Tarihin sunduğu bilgilerden 
hareket etse bile bu bilgilere uymak ve sadık kalmak zorunda değildir. Kişileri, olayları ve olguları dönüştürebilir, 
yeniden tasarlayıp kurgulayabilir. Kaynakların eksik bıraktığı boşlukları doldurabilir, geçmişin olaylarına ve 
kişilerine yeni olay halkaları, kişiler ekleyebileceği gibi roman kişilerini bilinenin ötesinde farklı karakterlere 
de büründürebilir. Bir bakıma tarih yazıcısını kısıtlayan belgelerle konuşma zorunluluğunun yerini, romanda 

* Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi.

** Dr. Öğr. Üyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi.

59  Edward Hallet Carr, Tarih Nedir, Çev. Misket Gizem Göktürk, İletişim Yayınları, İstanbul 2015,  s.82.
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hayal gücünün serbest çağrışımları ve buna bağlı olarak yazarın niyetine uygun kurmaca dünya alır. Roman 
yazarı, tarih araştırmacısının belgelere dayanma iddiasına bağlı tarih yazımına ek olarak geçmiş bir dönemde 
gerçekleşen olay ve olgulara olabilirliği, olması muhtemel olanı katar. O, yeme, içme, günlük hayat etkinlikleri 
gibi tarihin konusu olamayan60 ayrıntıda kalan eylemleri romanın dünyasına taşıyarak tarihçinin yazma 
yönteminden ayrılır. Romancı, tarihin konusu olmayan insan eylemlerini de kurmaca dünyada canlandırır, “[i]
şin insanî boyutunu kendince ortaya çıkarmaya çalışır.”61 

Bununla birlikte roman yazarının sınırsız serbestliğe sahip olduğunu söylemek de mümkün görünmemektedir. 
Onu sınırlayan başlıca iki ögeden söz edilebilir: Bunlardan biri ortaya koyduğu kurmaca dünyanın kendi 
içinde tutarlı olması, ikincisi ise olay örgüsünün akışında ve romana konu olan dönemi canlandırmada 
tarih kaynaklarına şu veya bu seviyede bağlı kalma itkisidir. Genelde sanatkâr, özelde roman yazarı, tarihin 
gerçekliğinden uzaklaştıkça okuyucudan gelecek desteği ve güvenirliğini kaybetme riskiyle karşılaşır. Bu da 
çoğu yazarın istemeyeceği bir duruma, sanat eserinin etki gücünün zayıflamasına yol açar. 

Yapısökümcülere göre tarihin gerçekliğinin belirginleştirilmesi de pek mümkün değildir. Her şeyden önce 
tarih yeniden-kurmacadır. Sonra yapısökümcüler, “anlatının dille gerçeklik arasındaki varsayılan dengeyi altüst 
ettiği”62 görüşündedirler. Çünkü “[t]arihçi, geçmişi gerçekte olduğu gibi yeniden düzenlemez, temsil/tasavvur 
eder. (…) Yapısökümcüler, iddiaya göre, kaynakları ve araştırma sorunlarını unutarak ideolojinin kaçınılmaz 
olarak tarihsel betimlemeye bulaştığını varsayar.”63 Bu problem, kurmaca çerçevesinde düşünüldüğünde 
tarihin yapısökümü/yapıbozumu kendisine kaçınılmaz olarak dayatır. Tarih malzemesi karşısında tarih 
araştırmacısına göre daha serbest bulan yazar, romanını bütün bir bilinç ve bilinç dışı düzlemine, dünya algısına, 
ideolojisine göre kurgulayacak, kaçınılmaz olarak tarihi yapıbozumuna uğratacaktır. Bu belirlemelerden 
hareketle burada üzerinde durulan iki romanda verili tarih bilgisinin yapıbozumuna uğratılması ele alınmaya 
çalışılacaktır.

Alternatif Tarih Kurgusu Olarak Kara Davud

Gazeteci-yazar Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu (1901-1970)’nun ilk eseri Kara Davud romanının tefrikası 
1925 yılında Vakit gazetesinde yapılır. Daha sonra 1928’de birinci, 1929’da ikinci, 1930’da da üçüncü cildi kimi 
değişikliklerle kitap hâlinde yayımlanır. Kara Davud, Cumhuriyet döneminde yayımlanan ilk tarihî roman olma 
özelliğini taşır.65 Cumhuriyet’in kuruluşunun ikinci yılında tefrikası yapılan Kara Davud’da Nizamettin Nazif, biraz 
da dönemin atmosferine uygun düşecek şekilde Osmanlıyı olumsuzlayan bir kurgu gerçekleştirir. Bu kurmaca 
dünyada İkinci Mehmet, olumsuz yanlarıyla sergilenir. İstanbul’un alınışına da kanonik tarih anlayışından farklı 
bir bakış getirilir. Nizamettin Nazif’in Osmanlıya getirdiği bu bakışta yeni rejime hoş görünme düşüncesinin 
yanında ideolojik kodlamanın ve aile geçmişiyle  ilgili etkenlerin rol oynamış olabileceği düşünülebilir. Bu 
son iki sebebin onun Osmanlıya bakışında daha belirleyici olduğu söylenebilir. Süleyman Sudî’nin Kızıl Köşk 
(1914) adlı romanıyla Moralızade Vassaf Kadri’nin Şimal Rüzgârı (1915) romanından sonra İstanbul’un fethini 
konu alan Kara Davud’un yayımlandığı sırada hakkında kimi yazılar çıkar, tartışmalar yapılır. Çünkü roman, 
alışılagelmiş söylemin dışında bir söylem ve kurguyla okuyucularının karşısına çıkar.

Türkiye’de tarih yazıcılığı ve tarih araştırmacılığı İstanbul’un fethini ve İkinci Mehmet’i önemser. Kimi tarih 
araştırmacılarınca İstanbul’un fethi, yalnızca Türk tarihinin değil aynı zamanda dünya tarihinin de dönüm 
noktalarından biri kabul edilir. Tarih bilimi İstanbul’un fethini ayrıntılarıyla araştırma uğraşında olmuş, bu 

 60 R. G. Collingwood, Tarih Tasarımı, Çev. Kurtuluş Dinçer, Doğu Batı, Ankara 2017,  s.257. 
61  Yakup Çelik, “Tarih ve Tarihî Roman Arasındaki İlişki Tarihî Romanda Kişiler”, bilig, S. 22, 2002, s.53.
62  Alun Munslow, Tarihin Yapısökümü, Çev. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000,  s.116.
63  Alun Munslow, a.g.e., s.117.
64 Zeki Taştan, “Türk Romanında İstanbul’un Fethi ve Fatih”, Türk Edebiyatında İstanbul’un Fethi ve Fatih, Ed. KâzımYetiş, Kitabevi, 
İstanbul 2005, ss.217-219.
65 Nizamettin Nazif’in 19. yüzyıl başında Osmanlıya başkaldıran, başkaldırı bastırıldıktan sonra idam edilen Tepedelenli Ali 
Paşa’nın soyundan geldiği bilinmektedir. Nitekim yazar, soyadı kanunu çıkınca Tepedelenlioğlu soyadını almıştır. 
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fetihte İkinci Mehmet’in çabasını, emeğini ve dehasını ortaya koyma gayretinde bulunmuştur. Günümüzde 
de İstanbul’un fethi ve İkinci Mehmet, araştırmacıların ilgisini çekmekte, ulus inşasında önemli bir dönüm 
noktası olarak öne çıkarılmaktadır.

Tarih araştırmacılığında olduğu gibi edebiyat dünyasında da İstanbul’un fethi ve İkinci Mehmet önemli yer 
tutar. İstanbul’un fethine ve İkinci Mehmet’e bakış, Osmanlı tarih yazıcılarından gelen çizgide olumlanan bir 
yapı gösterir. Fakat Nizamettin Nazif’in Kara Davud romanına gelince durum değişir. Kara Davud romanında 
olumsuz bir yığın özellikler yüklenen İkinci Mehmet, karşı güç durumuna getirildiği gibi, İstanbul’un fethinde 
asıl rol oynayan tematik güç olarak bir başka karakter ortaya sürülür. Kara Davud adındaki halktan ve sıradan 
bir kişi olarak çizilen bu karakter, üstün kişilik özellikleriyle İkinci Mehmet’in karşısına konur. Hatta İstanbul 
surlarına bayrağı ilk çeken de idealize edilen Kara Davud’dur. İkinci Mehmet’le her karşılaşmasında çeşitli 
meziyetler sergileyerek üstün gelen de odur. Kısaca kurmaca dünyada tarihin sunulu bilgisi ve İkinci Mehmet 
algısı roman sanatının tanıdığı hayal gücünün serbestliğiyle değişime ve yapı bozumuna uğratılarak yeni ve 
farklı bir İkinci Mehmet tipi çizilmek istenir.

Karadavud’la İkinci Mehmet’in ilk karşılaşması bir av sırasında ormanlık alanda gerçekleşir. Şehzadeliği 
sırasında Manisa ormanlarında ava çıkan İkinci Mehmet, halkın girmesinin yasak olduğu ormana yanlışlıkla 
giren birini kaza sonucu yaralar. Şehzade Mehmet, haydut olduğunu düşündüğü ve ormana izinsiz girdiğini 
öğrendiği bu kişiye işkence yaptırır. Oradan geçmekte olan Kara Davud, bu kişiyi Şehzade Mehmet’in 
işkencesinden kurtarır. İkinci Mehmet’le olan kavgada da onun adamlarını etkisiz hâle getirdiği gibi İkinci 
Mehmet’in elindeki kılıcı düşürerek onu yener, fakat öldürmez. İkinci Mehmet kendisini niçin öldürmediğini 
sorması üzerine devleti şehzadesiz bırakmak istemediğini ifade eden alaysı bir cevapla karşılaşır. İkinci 
Mehmet, ona ömrü boyunca kin ve öfke duyacağını haykırır. Daha bu ilk karşılaşmada Şehzade Mehmet, 
kötücül bir kişilik olarak belirirken Kara Davud, güçsüzün yanında yer alan, haksızlığa karşı başkaldıran, Türk 
okuyucusunun beğeneceği iyicil bir kişilik olarak karakterize edilir. 

Romanın kurmaca dünyasında İkinci Mehmet, bir yığın insani zaaflarıyla sergilenir. Bunlar arasında Bizans 
elçilerine sert davranması, Rumeli Hisarı’nın yapımında gerekli gayreti göstermeyenleri merhametsizce 
idam ettirmesi, Bizans köylerinin yakılmasına ve yıkılmasına aldırış etmemesi, kimi esirleri kazığa oturtması, 
Çandarlı Halil’i başkalarının yanında önce tokatlaması, sonra kellesini vurdurması, İstanbul’u aldıktan sonra 
yağmalatması, Boğaz’dan izinsız geçmekte olan Kaptan Antonia Rizo’yu kazığa vurdurması, kadınlara 
düşkünlüğü, Bizans Megadükü Notaras’ın kızı İren’e çılgınca âşık olması, hatta İstanbul’u ona olan aşkı için 
almak istemesi sayılabilir.

Kara Davud’un asıl büyük başarısı kuşatmada İstanbul’un kapılarını Türk ordusuna açmak olur. Fetihten ümidin 
kesildiği bir sırada surların üzerinde beliren Kara Davud, zırhlı Bizans askerlerini kılıçtan geçirerek bayrağı 
burca dikmeyi başarır. Bunu görerek gayrete gelen askerler, sonunda şehrin kapılarından girmeyi başarır. 
Şehrin düşmesinden sonra İkinci Mehmet’in karşısına çıkarılan Kara Davud, İkinci Mehmet’in Manisa’daki 
hadiseyi hatırlayarak onu affedip dost olma teklifini geri çevirir. Çünkü İkinci Mehmet’in adamları her yerde 
bağırarak İren’i getirecek olana bahşiş verileceğini duyurmaktadır. İren’in artık karısı olduğunu söyleyen Kara 
Davud, İkinci Mehmet’e iki tokat atarak buna sert bir karşılık verir.66 Fetihten sonra her tarafta arattığı İren’le 
Kara Davud’un karşılaşmaları ve birbirlerine âşık olmaları İkinci Mehmet’in Kara Davud karşısında bir daha 
kaybetmesi anlamına gelir. 

Kara Davud romanı, İkinci Mehmet’le Kara Davut karşıtlığı üzerine kurulur. Romanda İkinci Mehmet’in bir 
yığın olumsuzluğu karşısında Kara Davud, olumlu yönleriyle öne çıkarılır. Yapılacak şöyle bir karşılaştırma 
bunu gösterir: 

İkinci Mehmet Kara Davud

Merhametsiz Merhametli

66 Romanın ilk baskısında yer alan tokat atma hadisesi sonraki baskılarda çıkarılmıştır. Bkz. Zeki Taştan, a.g.m., ss.233-234.
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Tahta entrikalarla çıkar                       Karamanoğlu’nun taht teklifini reddeder

Şiddetli biridir                                            Şiddetli biri değildir

Sözünde durmaz                                            Sözünde durur

İçkiye düşkündür                                            İçkiye düşkün değildir

Zevke ve kadınlara düşkündür                       Zevke ve kadınlara düşkün değildir

Eşcinsel yönelimleri vardır                                   Eşcinsel yönelimleri yoktur

Korkaktır                                                                 Cesurdur

Mevki düşkünüdür                                            Mevki düşkünü değildir

Savunmasız insanlara kötülük yapar Savunmasız insanlara iyilik yapar

Tahta çıkınca küçük şehzadeleri öldürtür Böyle bir şey söz konusu değildir

Kara Davud’a arkadan vurur                       İkinci Mehmet’in yüzüne tokat atar

İstanbul’un asıl fatihi değildir                       İstanbul’u fetheden kişidir

Anlaşılacağı üzere Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Osmanlı bağlamında Kara Davud romanıyla kanonik 
tarih anlayışının karşısına kurguyu çıkararak onu yapıbozumuna uğratmak ister. Yazarın böyle bir düşünceden 
hareket edişini romanın kurmaca dünyasında birçok ögeden çıkarmak mümkündür. Osmanlı Devleti 
karşısında, karşılaştırma ögesi olarak, Karaman Beyliğine ve Selçuklulara yapılan olumlu göndermeler 
bunlar arasındadır. Osmanlıların Anadolu siyasi birliğini sağlama çabalarına olumsuz bir bakış getirilerek 
Karamanoğlu Beyliği için şunlar söylenir: “Osmanoğulları tarafından memleketleri birer birer zapt olunan; 
evlatları ve karıları birer birer yok edilen ne kadar derebeyi varsa hepsi ona iltica eylemiş bulunuyordu.”67 
Karamanoğlu Beyliği, Osmanlı zulmünden kaçarak sığınılacak bir yere dönüşür. Selçukluların varisi olarak 
Karamanoğlu Beyliği gösterilir ve yüceltilir. Romanda “Selçuk padişahlarından ikincisi ve bu hânedânın İslam 
dinini kabul etmiş ilk prensi olan o eşsiz Alp Arslan’ın Malazgirt zaferinden tam üç yüz seksen yıl sonra, o Alp 
Arslan’ın Anadolu’da ebedileştirdiği Türk hâkimiyetinin ulu başkenti Konya’yı elinde tutan Karamanoğlu…”68 
şeklinde Karamanlıları yüceltici bir söylem geliştirilir. Osmanlı ise hileci, işgalci, adaletsiz bir güç odağı olarak 
tanıtılır: 

“Osmanlıya karşı başarılı bir surette kafa kaldırıp eski beylikleri tekrar diriltmek için Murat’ın ölümü son fırsat 
olacaktı. Yıldırım Bayezit’in Ankara bozgunundan beri böyle bir fırsat çıkmamıştı. Selçuk devletinin batışından 
istifade eden dedelerinin kurdukları egemen beylikleri, bir Osmanlı hanedânı ne etmiş etmiş boyunduruğu 
altına almıştı. Ankara bozgunu ve hünkâr Timur’un lütfu ile tekrar dirilmişlerdi. Fakat bu Murat ile babası 
Çelebi Mehmet gene beylikleri boyunduruğa vurmanın yolunu bulmuşlardı.”69  

Karamanoğulları ve Selçuklular bir yana Anadolu’ya büyük darbe vuran Timur’u bile yüceltme yoluna giden 
Kara Davud’da ilgi çeken yapılardan biri Türk-Osmanlı karşıtlığıdır. Anlatıcı, Osmanlıyı Türk saymama hatta 
Türklerin karşısına koyma teşebbüsüne girer. Temelde mücadele Türklerle Osmanlılar arasında geçer. Romanın 
kurmaca dünyasından Türklüğü Kara Davud’un, Osmanlılığı İkinci Mehmet’in temsil ettiği fikrini çıkarmak güç 
değildir.70 Kurmaca dünyadan çıkan anlam Osmanlı, geniş bir coğrafyada başta Türkler olmak üzere farklı etnik 
grupların üzerine oturmuş, onları köleleştirmiş feodal bir güçtür. Nizamettin Nazif’in Osmanlıya yaklaşımında 
Türkiye’de henüz yeni gelişmeye başlayan Marksist teorinin ve terminolojinin yönlendirici olduğu gözden 

67 Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, Kara Davud, Ak Kitabevi, İstanbul 1966, s.53.
70 Tepedelenlioğlu, a.g.e., ss.68-69.
71 Tepedelenlioğlu, a.g.e., s.69.
72  Tepedelenlioğlu, a.g.e., s.468.
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kaçmaz. Nitekim anlatıcının Osmanlıyı feodal bir güç odağı olarak göstermesi, bu güç odağının farklı etnik 
grupları köleleştirmiş olması fikri, Marksist bakış açısının ürünü olarak anlam kazanır. 

Çocukluğunu ve ilk gençlik yıllarını II. Abdülhamit’in son yıllarıyla II. Meşrutiyet döneminde geçiren 
Nizamettin Nazif’in romanını, Osmanlıya duyulan hınç ve öfke yönlendirir. Bu öfke ve hınç hummasının ateşli 
nöbeti içinde İkinci Mehmet ve ona bağlı olarak Osmanlı, karanlığa boğulur. İkinci Mehmet’te ve Osmanlıda 
görülebilecek kimi iyicil ögeler, sonunda bu karanlığın çukurunda kaybolur.

Karşı Tarih Yazımı: Boğazkesen Fatih’in Romanı

Nedim Gürsel’in Kara Davud’dan yaklaşık yetmiş yıl sonra 1995’te yayımlanan Boğazkesen Fatih’in Romanı 
adlı eseri, İstanbul’un fethini ve İkinci Mehmet’i ele alışı, bakış açısı ve kurgulanışıyla Kara Davud’la kimi 
benzerlikler gösterir. Bununla birlikte Kara Davud’dan ayrılan yanları da bulunmaktadır. 

Kara Davud’un klasik roman kurgusu içerisinde yazılmış popülist macera romanı olmasına karşılık Boğazkesen 
Fatih’in Romanı, üstkurmaca tekniğiyle yazılmış postmodern bir anlatıdır. Yazar/anlatıcı, romanın yazıldığı 
dönemle İstanbul’un fethinin gerçekleştiği dönem arasında gidip gelen anlatımıyla çift katmanlı bir olay 
örgüsü kurgular. Bu yolla karşısında oturduğu yalıdan bakarak İkinci Mehmet’in yaptırdığı Boğazkesen 
(Rumeli Hisarı)’den hareketle İstanbul’un fethi etrafında romanını kurgular. 

Roman, üç farklı bakış açısı üzerine kurulur. Romanın kurmaca dünyasının söylemini ve anlamını bu çoğulcu 
bakış açısı ve anlatıcılar belirler. Birincisini yazar-anlatıcı diyebileceğimiz romanı yazma sürecini ve kurguyu 
dikkatlere sunan aktüel zamanda yaşayan kişinin bakış açısı ve anlatıcı kimliği oluşturur. İkincisi İstanbul’un 
fethinden kısa süre önce gördüğü olayları anlatmakla işe başlayan Venedikli seyir kâtibi Nicolo’nun bakış 
açısı ve anlatımıdır. Üçüncüsü ise İkinci Mehmet’in ve Çandarlı Halil’in eylemlerine ve iç dünyasına odaklanan 
bakış açısı ve anlatım tutumudur. 

Yazar-anlatıcı, olaylara belirli bir zaman aralığından nesnel bakış açısıyla yaklaşmak ister. Venedikli bir 
soylunun oğlu olan seyir kâtibi genç Nicolo, olayları ve gelişmeleri mensup olduğu medeniyet dairesinin 
içerisinden, içinde bulunduğu şartlarla birlikte değerlendirir. Her ne kadar gördüklerini yazmak istese de onu 
tanık olduğu işkence, idamların yarattığı travma ve İkinci Mehmet’in kendisine karşı olan eşcinsel eğiliminin 
psikolojik baskısı bırakmaz. İkinci Mehmet ise hükümdarlığın sağladığı güç ve iktidara bağlı haklı olmanın 
gururu içerisinden olaylara ve olgulara yaklaşır. Çandarlı Halil, olayları ve olguları ailesinden kendisine kadar 
gelen devlet tecrübesi/devlet aklıyla değerlendirir. İkinci Mehmet’le olan çatışmalar ağını, devlet aklıyla 
meşrulaştırma uğraşına girişir. Nicolo’nun bakış açısındaki ve anlatımındaki olumsuzlukları İkinci Mehmet’in 
kendi eylemlerini olumlayan bakışı ve anlatımı dengeler. Bu da Kara Davud’dan farklı olarak İkinci Mehmet’in 
tek yanlı anlatıma bağlı kötücül kişilik olarak görünürlük kazanmasını önler. Boğazkesen Fatih’in Romanı’nda 
Nedim Gürsel, Osmanlıya ve İkinci Mehmet’e postmodern ilkeye bağlı olarak biri dışarıdan diğeri içeriden 
bakış getirerek aynı olayların ve kişilerin bakıldığı yerden farklı görünüşlerini sergileme yoluna gider. 

Boğazkesen Fatih’in Romanı’nda Kara Davud’da görüldüğü ölçüde Osmanlı ve İkinci Mehmet karşıtlığına 
veya daha doğru söyleyişle o ölçüde Osmanlıyı ve İkinci Mehmet’i karşı güce dönüştürmeye rastlanmaz. 
Fakat İkinci Mehmet, Türk tarih yazıcılığının kanonik tarih anlayışının dışında kimi olumsuz insani özellikleri, 
eylemleri ve zaaflarıyla sergilenir. Bu da romanın milli romantik duyuş tarzına bağlı yazarların kurguladığı tarih 
algısının karşısında yer almasını getirir. 

Kara Davud’da olduğu gibi Boğazkesen Fatih’in Romanı’nda da İkinci Mehmet, insani zaaflarıyla karakterize 
edilerek yer yer olumsuzlanır. Bunun yanında romanın dünyasında İkinci Mehmet’in kimi olumlu yanları 
da dikkatlere sunulur. Anlatıcı, İkinci Mehmet’in daha çok olumsuz yanlarına odaklanır. Onun ihtiraslarını, 
çelişkilerini, tereddütlerini sergileme yoluna gider.71 “Romanda Fatih iyi ve kötü yönleri olan, zaafları ve 

 71 Halim Kara, Osmanlı’yı Tahayyül Etmek Tarihsel Romanda Fatih Temsilleri, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2017, 
s.223.
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gücü, hükmetme ve iktidar hırsı, gaddarlığı, zalimliği, şiddete meyilli öfkesi, sıra dışı cinsel eğilimleri, dinsel 
toleransı, sanat ve bilime düşkünlüğü ile son derece karmaşık ve ikircikli bir karakter olarak tasvir edilir.”72  Onun 
romandaki eylemlerinden, davranışlarından, sözlerinden hareketle bunları şöyle sıralamak mümkündür:

Acımasız, zalim ve gaddar oluşu 

Boğazkesen Fatih’in Romanı’nda İkinci Mehmet, acımasızlığı, zalim ve gaddar oluşuyla öne çıkarılır. Bunu 
gösteren anlatımlara sıkça rastlanır. Mesela romanın daha başlarındaki anlatımda Galata limanına erzak 
götüren Kaptan Antonio Rizzo’nun gemisi Boğaz’da seyrederken İkinci Mehmet’in yeni yaptırdığı Boğazkesen 
(hisar)den atılan toplarla batırılır. Tayfasıyla birlikte denizden toplanan Kaptan Antonio Rizzo, Edirne’ye 
götürülür. İkinci Mehmet’in huzurunda sorgulanır ve kazığa vurulur. Kaptan Antonio Rizzo’nun kazığa 
vuruluşu hâkim bakış açısında şöyle anlatılır: 

“Ertesi sabah iki yeniçeri hapsedildiği çadırdan alıp padişahın otağının bulunduğu yere getirdiler Antonio’yu. 
Zincirlerini çözdüler. İçlerinden palabıyıklı, irikıyım olanı bostancıbaşıya teslim etti onu. Bostancıbaşı 
da yanında bir değnek gibi duran Çingene’ye. Çingene bostancıbaşının adamlarına kaptanı yüzükoyun 
yatırmalarını söyledi, sonra cebinden çıkardığı iple ellerini arkadan sıkıca bağladı. Antonio elleri bağlı, yerde 
böyle çaresiz yatarken kampta bir kıpırdanma oldu. Askerler gülüşmeye, yüksek sesle konuşup şakalaşmaya 
başladılar. Çok geçmeden bir yeniçerinin, mızrağa benzer upuzun bir kazıkla yaklaştığını gördü. Kazığın 
ucunda yağlanmış sivri bir demir, ortasında yuvarlak, yarı daire biçiminde bir tahta çıkma vardı.

Çingene, Antonio’nun günlerdir üzerinden çıkarmadığı, yer yer kırışmış çizgili pantolonunu bir çekişte 
yırttı, hâlâ pırıl pırıl duran mavi gömleğinin düğmelerini çabucak çözerek kendi üzerine giydi. (…) Antonio 
arkadan yırtılmış kısa pantolonu, çıplak sırtıyla yerde yüzükoyun yatıyor, aklından türlü olasılıklar, kötü şeyler 
geçiyordu. (…) 

İstavroz çıkarmak istedi. Ellerinin bağlı olduğu geldi aklına. Yüzünü arkaya dönüp bu son isteğini Çingene’ye 
söylemek üzereyken bostancıbaşının adamları kazığı makadına soktular. Bir anda neye uğradığını şaşırdı. 
Acıdan buruşan yüzünü toprağa bastırdı, bir an önce canını alması için Tanrı’ya yalvarmaya başladı. 
Çingene’nin kazığa vurduğu bir tokmak darbesiyle tüm gövdesinde yeniden, bu kez daha yoğun duydu acıyı. 
Boğulur gibi oldu. Çingene iç organlardan hiçbirinin zedelenmemesi için, büyük bir dikkatle yağlı demirin 
yönünü gözden geçirip öyle vurdu üçüncü darbeyi. Antonio’nun gözleri karardı, alnından boşalan ter sabah 
ayazında kaskatı kesilmiş toprağı yumuşattı. Sonrasını anımsamıyor.

Kendine geldiğinde sırtından iğnelenmiş sinek gibi, gövdesini boydan boya geçip sağ omuz başından çıkan 
kazığa oturmuş buldu kendini. Yerden bir mızrak boyu yüksekte, hafif öne eğilmiş, toprağa çakılı kazığın 
ucunda yarı baygın duruyordu. Müthiş bir susuzluk duydu önce. Gözlerindeki sis perdesi biraz kalkar gibi 
olduğunda çadırların söküldüğünü, çevrede kimsenin kalmadığını gördü”73  

İstanbul’un alınmasından sonra Çandarlı Halil Paşa’nın idamı da bu çerçevede anlamını bulur. Çandarlı Halil, 
İkinci Mehmet’in emriyle önce tutuklanarak bir kuleye kapatılır, sonra da celladın kılıcıyla öldürülür.

Eşcinsel eğilimler göstermesi 

İkinci Mehmet’i seyir kâtibi genç Nicolo’nun başını okşarken gören kazığa vurulmuş Kaptan Antonio Rizzo, 
Nicolo kadar genç olmadığına üzülür.74 Bu manzara, Derrida’nın önermesine uygun şekilde farklı yorumlara 
açık anlam taşır. Sonunda Nicolo İkinci Mehmet’’in iç oğlanı olur. Romanın kurmaca dünyasında İkinci 

72 Halim Kara, a.g.e., s.223.
73 Nedim Gürsel, Boğazkesen Fatih’in Romanı, Doğan Kitap, İstanbul 2003, ss.34-36.
74 Nedim Gürsel, a.g.e., s.34.
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İkinci Mehmet’’in iç oğlanı olur. Romanın kurmaca dünyasında İkinci Mehmet’in “henüz on altısını 
doldurmamış bir Venedikli genç”75 olan Nicolo’ya yönelimleri, Nicolo’nun anlatımıyla kâbusa dönüşür.76 
Bununla da kalmaz İkinci Mehmet, İstanbul’un alınmasından sonra Bizans Megadükü Notaras’ın oğluna göz 
koyar.77 Kara Davud’daki Megadük Notaras’ın kızı İren’in yerini Boğazkesen Fatih’in Romanı’nda en küçük oğlu 
alır.

Dukas’ın Bizans Tarihi’nden78 hareketle metinlerarasılık düzleminde kurgulanan İkinci Mehmet’in fetihten 
sonra içki meclisinde eğlenirken İstanbul’un savunulması için Latinlerden yardım istenmesi teklifine şiddetle 
karşı çıkan Megadük Lukas Notaras’ın  en küçük oğlunun getirilmesini emretmesi, İkinci Mehmet’in çocuğu 
niçin istediğini anlayan Megadükü Notaras’ın78 çocuğu vermemesi ve sonunda bütün aile fertleriyle birlikte 
idam edilmesi onun eşcinsel eğilimlerini gösteren bir başka anlatım olarak kurmaca dünyada yerini alır.80 

İkircikli kişiliğe sahip oluşu

Boğazkesen Fatih’in Romanı’nda İkinci Mehmet, ikircikli kişiliğe sahip biri olarak karakterize edilir. Başarısızlığa 
düştüğünde yahut bir açmazla karşılaştığında dramatik bir görünüm sergiler. Huzurunda sohbet için çağırdığı 
devlet adamlarının ve bilim adamlarının nasıl oturtulması gerektiği konusunda ikirciklik yaşaması bunlardan 
biridir.81 Buna benzer şekilde Papadan İstanbul savunması için Bizans’a gelebilecek yardım konusunda da 
ikircikli tutum sergiler. Macar naibinin görevden çekilmesiyle üç yıllık anlaşmanın bozulması da kuşkusunu 
artırır.82 

Huzurlu değildir, sevgisiz, yalnız ve mutsuzdur

İkinci Mehmet, ülkeyi esenliğe kavuşturduğuna inanmasına rağmen huzurlu değildir. O, İstanbul’un dışında 
kimseyi sevmemiştir. İstanbul’a kavuştuktan sonra da onu unutuvermiş, mutsuz, sevgisiz biri durumuna 
düşmüştür: 

“Gerçekten öyle mi oldu, hep hayır mı işledi hiç şerre karışmadan? Mehmed ikircikli bu konuda. İçinde 
kötülüğün de olduğunu, eylemlerinin bazen bu kötülük damarından kaynaklandığını biliyor. Pişmanlık 
duymuyor ama. Ne cehennemden korkuyor ne de Tanrı’dan. Unutmak istiyor yalnızca. Akıttığı kanları, 
kucakladığı gövdeleri, cellata verdiği canların anısını, her şeyi, her şeyi unutmak istiyor. Mevlevî dervişi gibi 
dönmek, dönerken de varlıktan geçmek, kurtulmak ayrılığın acısını teninde, yüreğinde duymaması gerek. 
Ama hangi ayrılığın. Kimseyi sevmedi ki!” 83 

Onu güç ve iktidara bağlı hükmetme hırsı yalnızlaştırmış, sevgisizleştirmiştir.

Güç ve iktidar tutkusu

Boğazkesen Fatih’in Romanı’nda öne çıkan olumsuz ögelerden biri de İkinci Mehmet’in güç ve iktidar 
tutkusudur. 

75 Nedim Gürsel, a.g.e., s.40.
76 Nedim Gürsel, a.g.e., ss.165-166.
77 Nedim Gürsel, a.g.e., ss.214, 228.
78 Dukas, Bizans Tarihi, Çev. V. L. Mirmiroğlu, İstanbul Fethi Derneği İstanbul Enstitüsü, İstanbul 1956, s.187.
79 Nedim Gürsel, a.g.e., s.144.
80 Nedim Gürsel, a.g.e., s.229. 
81 Nedim Gürsel, a.g.e., s.122.
82 Nedim Gürsel, a.g.e., s.183-184. 
83 Nedim Gürsel, a.g.e., s.96.
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“Sultan Mehmet’in olumsuz yönleri, özellikle iktidar tutkusu, dünyaya hâkim olma, onu yönetme ve İstanbul’u 
fethederek İslam bayrağını oraya dikme arzusu konularında kendisini gösterir. Bu yüzden gerek otoritesini 
potansiyel olarak tehlikeye sokacak tehditlere gerekse siyasi arzularını engelleme olasılıklarına karşı en 
acımasız şiddeti kullanma konusunda hiçbir tereddüt göstermez. Çocukluğunun çok erken yaşlarından 
itibaren tek tutkusu, aşkı ve sevgilisi olarak gördüğü İstanbul’a saplantılı bir şekilde bağlıdır. Bu arzusuna 
ulaşması konusunda kendisine engel olmaya çalışan veziri Halil Paşa’yı ya da cepheden kaçarak kendisine 
yeterince yardımcı olmayan askerlerini öldürmekten çekinmez.”84 

İkinci Mehmet, kendine örnek aldığı Büyük İskender gibi Doğu’nun ve Batı’nın hâkimi olmak ister. Bunun için 
de İstanbul’dan sonra önemli bir başkent olarak gördüğü Roma’yı fethetmek arzusunu taşır.

Öz eleştirisinin olmayışı

Yaptığı işlerin doğruluğuna inanan İkinci Mehmet, akıttığı kanları, kucakladığı gövdeleri aklına getirmez, 
getirmek istemez. İçinde hep bir haklılık duygusu taşıdığı için geçmişiyle hesaplaşmaktan da kaçınır. Vicdan 
azabı yahut iç hesaplaşmanın başlayacağı an, yaptıklarının haklılığı düşüncesi onu sınırdan döndürür. Bu 
durum da öz eleştiriye izin vermez. Oysa başkalarının hayatına ani bir kararla son vermesi, işkenceci, baskıcı 
uygulamaları öz eleştiriyi gerektirir. Fakat o, bu alana hiç geçmez.

Öfkesine yenik düşme

İkinci Mehmet, bir başarısızlık yahut emrinin yerine getirilmemesi karşısında öfkesine yenik düşüp en 
yakınındaki kişilerin bile ölüm emrini verir. “On sekiz gemilik Türk filosunun dört gemiyle başa çıkamadığını” 
görünce keyfi kaçar, renkten renge girer, hüngür hüngür ağlayacak hâle girer, uyarıda bulunanı hemen 
cellada teslim edecek duruma gelir.85 Nitekim Mimar Yusuf Sinan’a kendi adına yaptırttığı caminin kubbesinin 
Ayasofya’nın kubbesinden küçük olması sebebiyle ellerini kestirmesi de bir öfke nöbetiyle olur.86 

Onun acımasızlığıyla veya öfkesine kapılarak öldürttüğü kişilerin sayısı o kadar fazladır ki, anlatıcı, gördüğü 
rüyada İkinci Mehmet’in öldürttüğü kişilerin iskeletlerinin dans edişini seyreder.87

Olumlu yanları

Boğazkesen Fatih’in Romanı’nda İkinci Mehmet’in olumlu yanları da dikkatlere sunulur. Olumsuzluklar 
daha çok Nicolo’nun anlatımıyla ortaya konurken olumlu yanlar daha ziyade İkinci Mehmet’e odaklanan 
anlatımlarda belirir. Bu anlatıma göre o, hayırsever, halkının huzurunu düşünen, bilime ve sanata değer veren, 
bilgiye susamış bir hükümdardır. Bilime değer vermesi, bilim adamlarıyla bilimsel konularda sohbet etmesi, 
huzurunda tartışmalar yaptırması, dinde zorlamaya başvurmaması olumlu yanları arasındadır. İstanbul’un 
alınmasından sonra Rum bilgin Yorgos’a da inancında serbestlik tanır:

“Doğrusu felsefe ve coğrafyada olduğu kadar siyaset biliminde de üstüne yoktu bu Rum’un. Müslüman olup 
devlet yönetiminde görev alsa Osmanlı’ya büyük hizmeti dokunabilirdi. Ama Mehmed bir başka dinden olan 
hiç kimseyi zorla Müslüman yaptırmadığı gibi, Yorgos Amirutzes’i de inancında özgür bırakmış, Ptolemaios’un 
coğrafyasını Arapçaya çevirtmekle görevlendirmişti onu.”88

84 Halim Kara, a.g.e., s.233.
85 Nedim Gürsel, a.g.e., s.176.
86 Nedim Gürsel, a.g.e., s.176.
87 Nedim Gürsel, a.g.e., ss.213-214. 
88 Nedim Gürsel, a.g.e., s.126. 
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Örneklendirmek bakımından İkinci Mehmet’in olumlu yanlarından biri de öfkeye kapılarak ellerini kestirdiği 
Mimar Yusuf Sinan’ın onu mahkemeye vermesi karşısında takındığı tavırdır. Mahkemede sultan olarak değil 
sıradan bir insan olarak yargılanmak ister. Verilecek hükme de daha baştan razı görünür.89  

Nedim Gürsel’in Boğazkesen Fatih’in Romanı’nı yazarken romanda adları geçen Dukas’ın Bizans Tarihi’yle90 
Nicolo Barbaro’nun91 günlüğünden92 yararlandığı görülür. Nitekim kurmaca dünyada roman kişisi olarak 
Dukas’a küçük bir yer verildiği gibi, Nicolo da Kaptan Antonia Rizo’nun seyir kâtibi ve daha sonra İkinci 
Mehmet’in iç oğlanı olarak onun yanındaki yerini alır.

Yazar, biri olumlu diğeri olumsuz olmak üzere farklı bakış açılarıyla İstanbul’un fethine ve Fatih Sultan 
Mehmet’e kurmaca dünyada görünürlük kazandırma yoluna giderken biri Osmanlı kaynaklarının, diğeri 
Batı kaynaklarının verileri olmak üzere ikili bakış getirir. Osmanlı kroniklerinden gelen bakış açısı, fethi ve 
İkinci Mehmet’i olumlayan bir anlatım geliştirirken Batı kaynaklarından gelen yönelimle yani ötekinin bakış 
açısıyla daha ayrıntılı ve sahih hayat sahneleri resmetmeyi hedefler. Bunu yaparken de yerleşik tarih anlayışını 
sarsmak ister. Bu çoğul bakış açısı ve anlatım, İstanbul’un fethi ve Fatih Sultan Mehmet üzerinde yeniden 
düşünülmesi gerektiği, farklı bakış açılarıyla yeniden yaklaşılmasına ihtiyaç olduğu izlenimi uyandırır.

Tarihin Yapıbozumu

Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun Kara Davud romanıyla Nedim Gürsel’in Boğazkesen Fatih’in Romanı, 
tarihin yapıbozumu olarak okunmaya müsait görünüm sergiler. Çünkü her iki roman da verili tarihin bilgisini 
yıkıma uğratır. Bunda her iki yazarın Osmanlıyı ve İkinci Mehmet’i kurgularken Türk tarih yazıcılığının verili 
bilgilerinin yerine Batılı yazarların kroniklerini öne almaları rol oynar. Tarihin olayları, olguları ve kişileri her ne 
kadar geçmişe ait, sonuçlanmış bir yapı gösterse de bir tarafıyla bakan kişiye göre anlam kazanır. Bu noktada 
İstanbul’un fethi ve buna bağlı olarak Doğu Roma’nın tarih sahnesinden kalkışı gibi önemli bir olaya ötekinin 
bakışını referans alarak yaklaşmak elbette farklı olacaktır. İkinci Mehmet’in de İstanbul’un fethinin öznesi 
olarak ötekinin bakışında olumsuz bir görünüm kazanması kaçınılmaz olacaktır. 

1920’lerde romanın dünyasında Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun Kara Davud’uyla başlayan 
yapıbozumunu, Nedim Gürsel, Boğazkesen Fatih’in Romanı’yla sürdürür. Bu iki yazardan özellikle Nizamettin 
Nazif’in yeni kuşaklara Osmanlı karşıtı bir bilinç yükleme isteğiyle Kara Davud’u yazdığı sonucuna varmak 
güç değildir. Nedim Gürsel’in ise postmodern ilkeyle çoğulcu bakışı kullanma yoluna gittiği, İkinci Mehmet’i, 
İstanbul’un fethini ve Osmanlıyı ötekinin bakışıyla da göstermek istediği söylenebilir. 

Günümüzde artık tarihe verili bilgilerin ve kanonik anlayışın dışında yaklaşılması yaygınlık kazanmaya 
başlamış görünmektedir. Bunda tiyatro ve sinemanın payının da dikkate alınması gerekir. İletişim araçlarının 
geliştiği, farklı anlayışlara ve bilgilere ulaşmanın kolaylaştığı bir çağda bu durum kaçınılmaz olmuştur. Artık 
kanonik ve formel tarih anlayışı her an yapıbozumuna uğramaktan kurtulamayacaktır. Çünkü ötekinin bakışı 
kanonik olana hep müdahale edecektir. 

Sonuç 

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşılacağı üzere Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu’nun Kara Davud romanıyla 
Nedim Gürsel’in Boğazkesen Fatih’in Romanı, İstanbul’un fethini ve İkinci Mehmet’i kanonik edebiyat ve 
tarih anlayışının dışında kurgulama yönüyle birleşirler. Her iki roman da Türk tarih yazıcılığının gerçekliği 
algılayışının karşısına kurgusal gerçekliği koyar. Bunlardan popüler macera romanı olarak Kara Davud, biraz 

89 Nedim Gürsel, a.g.e., ss.129-131. 
90 Nedim Gürsel, a.g.e., s.37. 
91  Nedim Gürsel, a.g.e., s.27.
92  Nicolo Barbaro, Konstantaniye Muhasarası Ruznamesi, Çev. Ş. T. Diler, İstanbul Fethi Derneği, İstanbul 1953, s.13.
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da tarihi gerçeklikle arasına önemli mesafe koyduğu için günümüzde okuyucudan gelecek desteği önemli 
ölçüde kaybetmiş, gündemden düşmüş görünmektedir. 

Boğazkesen Fatih’in Romanı’ysa Osmanlı tarih yazıcıları yanında daha çok ötekine/Bizans ve Venedik tarih 
yazıcılarına, dayanmasıyla dikkat çeker. Romanın olay örgüsü, temelde Bizanslı tarih yazıcısıyla Venedikli 
yazarın kroniği üzerine kurulur. Topladığı belge ve bilgilerin ışığında evinden Boğazkesen’i seyreden yazar, 
Boğazkesen’in yapılışını, İkinci Mehmet’i ve İstanbul’un fethini hayal dünyasında yeniden canlandırarak 
kurgular. Kroniklerin ve tarih yazıcılarının boş bıraktığı alanları doldurur, kahramanlara ruh üfler; onları canlı, 
kanlı, düşünen, hayal eden, acı çeken, korkan, pişman olan kişiliklere büründürerek karşımıza çıkarır. Fakat 
bu kişiler, tarihin bize öğrettiği kişilerden farklı yanları olan kişilerdir. Anlatıcı/yazar, verileri, bilgileri, tarihi 
yapıbozumuna uğratır. Bu roman, kanonik edebiyat ve tarih anlayışının karşısına alternatif bir edebiyat ve 
tarih kurgusu çıkarır. 

Bu noktada şunu sormak gerekir: Sınırlı belgelerle tarihin anlattığı olaylar, kişiler, olgular mı daha gerçekçi; 
romanın canlandırdığı duyan, düşünen, hata yapan, acı çeken kişiler, olaylar ve olgular mı? Bu sorunun 
cevabını vermek güç ama romanın daha güçlü ve hayat dolu olduğu söylenebilir. Asıl problem şu: insanların 
geçmişleri üzerinden bilinç ve kimlik inşa etme çabasında olunduğu günümüzde tarih veya edebiyat geçmişin 
gerçekliğini ne ölçüde kuşatabilir? İşte bütün mesele bu…
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Doğudan Batıya Selçuklu Yürüyüşü ve Malazgirt Zaferi

D. Mehmet DOĞAN*

Efendim bütün bu tür faaliyetlerin bir açılış kalabalığı olur, bir de asıl kaymak tabakası olur. O hemen ikinci 
oturumda ortaya çıkar. Asıl konuşma da zaten o ikinci gruba yapılır. Bu sefer hasbelkader bu açılış konferansı 
vazifesi bana düştü. Esasen Tarih Kurumu Başkanı’mızla birlikte bir oturum olacaktı. O katılamayınca biz yalnız 
kalmış olduk. Biraz tarihten, biraz edebiyattan bir şeyler konuşmaya çalışacağız. Toplantıya ceketle başlıyorum 
ama bir müddet sonra bu ceketi çıkarmak zorunda kalabilirim. Hem resmilik bana pek uygun düşmüyor, hem 
de salon çok sıcak. Klimalar galiba kifayetsiz kalıyor. Böylece klimanın yapmadığını biz kendimiz yapmaya 
çalışacağız. 

Efendim tabiî Malazgirt bir dönüm noktasıdır, bir başlangıç noktasıdır, milattır. Ama tabiî her başlangıcın da 
öncesi vardır. Yani durup dururken işte o başlangıç olmaz. Malazgirt zaferi olmaz, İstanbul fethedilmez. Bir 
arka planı vardır, mazisi vardır. Birbirini zincirleme takip eden olaylar vardır. 

Şimdi Malazgirt’in 948. Yıl dönümü. 2 yıl sonra 950. Yıl dönümü olacak. İnşallah 950. yıl dönümünde daha 
görkemli toplantılar, faaliyetler yapılır. Bu hem Malazgirt için bir güzelliktir hem Muş için hem de ülkemiz 
için. Ama ben 1000. Yılında olduğumuz bir vakadan başlamak istiyorum. Tam 1000 yıl önce Çağrı Bey yani 
Selçuk Bey’in torunu, Alparslan’ın babası Çağrı Bey, Van havzasına bir akın düzenliyor. Daha Selçukluların 
devleti falan yok. Yani bir topluluk halinde yaşıyorlar. Bir güçleri var. İyi-kötü bunları o zamanki devletler 
işte Sâmanoğulları, Gazneliler biliyor, tanıyor. Zaman zaman bunlarla bazı işbirlikleri oluyor. Ama gerçek 
anlamda bir otorite tesis etmiş değiller. Bütün İran’ı geçiyor, bu Van havzasına geliyor âdeta bir tanıma seferi 
yapıyor. Anladığım kadarıyla okudukça bu kanaatim pekişiyor, o sırada Türkistan Bölgesi’nde müthiş bir nüfus 
artışı var. Bunlar sadece Oğuzlar değil Kıpçaklar işte Kuzey tarafından Hazar Denizi’ni bütün şimdiki Rusya 
topraklarını geçerek, bir kısmı orada kalarak tabi, Bulgar Hanlığı gibi hanlıklar meydana getirerek bir kısmı 
da Balkanlara, Orta Avrupa’ya doğru göçüyorlar. Bunların içinde Oğuzlar da var. Bizi ilgilendiren Oğuzlar. Yani 
Selçuk Bey’in taifesi ise daha güneye doğru inmeye çalışıyorlar. Ama biraz önce söylediğimiz gibi Gazneliler 
var. Gazneliler Horasan’a, Hindistan’ın bir kısmına, Türkistan’ın bir kısmına, İran’ın bir kısmına sahipler. Oğuzlar 
da kendilerine uygun alan bulmaya çalışıyorlar. Çağrı Bey’in 1000 yıl önceki seferi de bu maksatla yapılıyor. 
Bu sefer yapıldığında daha Alparslan ana rahmine bile düşmemiş. On yıl sonra düşecek. Alparslan’ın babası 
bu coğrafyaya Alparslan ana rahmine düşmeden on yıl önce bir tanıma seferi yapmış. Selçuklu tarihinin 
başlangıcı birtakım gelişmeler sonucunda oluyor. Olaylar öyle gelişiyor ki Dukak Selçuk’un babası, ondan 
sonra Selçuk’un çocukları Mikail, İsrafil, Musa. Bu isimler de ilgi çekici. Gerçi bir de Türkçe adları var. Mesela 
İsrafil’in ki Arslan’dır. Bunların başından geçen birtakım maceralar bu Selçukluların geleceğe yönelik yollarını 
adeta çiziyor. Dukak zamanın Yabgusu ile bir münakaşaya giriyor. Dukak önemli bir komutan ve Yabgu ona 
sormadan genellikle pek bir şey yapmıyor, ama bir gün nedense Oğuz taifesinden bir gruba akın düzenlemek 
istiyor. Bunu Dukak’la istişare etmeden yapıyor, o da kızıyor karşısına çıkıyor. Yabgu buna kılıç savuruyor, 
yaralıyor. O da ona topuz vuruyor, attan düşürüyor falan hadise böyle başlıyor. Anlattığım şeyler aslında 
bir film gibi. Sonra aralarını buluyorlar, büyük bir şölen tertipliyorlar ama tabiî burada bir başlangıç olarak 
bir kırılma var gibi. Sonra Dukak vefat ediyor. Genç yaşta oğul Selçuk’a subaşılık görevi veriyorlar. Subaşılık 
başkomutanlık, yani Oğuz Devletinin başkomutanı oluyor genç yaşta, demek ki çok kabiliyetli babasının da 
belki bunda rolü vardır. Selçuk bir gün Oğuz Yabgu’sunun huzuruna giriyor. Oradaki hiyerarşiye uymadan, 
Hatun’u falan da atlayarak, Yabgu’nun çocuklarını atlayarak, prensleri atlayarak gidiyor Hakan’ın yanına 
oturuyor. Buradan da ister istemez bir kriz çıkıyor. 

Bunun üzerine Selçuk Oğuz ülkesini terk ediyor, güneye doğru iniyor. Cend şehrine geliyor. Cend 
Müslümanların o zaman gaza merkezi. Selçuk Bey oraya gelince Müslümanlığı benimsiyor. Müslümanlığın

* Türkiye Yazarlar Birliği Şeref Başkanı.
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benimsedikten kısa süre sonra da Cend’ten haraç almaya gelen Yabgu’nun adamına karşı çıkıyor.  Biz böyle 
müşriklere haraç vermeyiz, vergi vermeyiz diyor. Gerçekten vergi vermiyor Cend ahalisi. Böylece Selçuk 
Bey’in de şöhreti artıyor. Müslüman oluyor, Müslümanlık için gaza ediyor ve gerçekten de öyle bir tavır ortaya 
koyuyor ki bu tavır sonucunda şöhreti yayılıyor, onun etrafına gaziler toplanıyor. Yoksa Oğuz ülkesinden 
ayrıldığında yanında yüz kadar adam varmış. Türkmen kabileleri servetlerini de yanında götürür. Nedir 
servetleri koyunları, keçileri, develeri, atları falan. Onlardan başka servetleri de yok, bunlarla göçmüşler. Bir 
müddet sonra yoğunlaşma oluyor, etrafında kalabalıklar birikiyor falan. Selçuk Bey yüz yaşından fazla yaşıyor, 
üç oğlu var. Bunlardan Arslan “Yabgu” unvanını alıyor. Demek ki Selçuk subaşısından sonra onun oğlu Arslan 
daha etkili bir konuma geliyor. Gazneliler bunları takip ediyorlar. Gazne hükümdarı Mahmut onu davet ediyor. 
Diyor ki gel seninle konuşalım bak biz Hindistan’da cihad ediyoruz bize yardımcı ol diyor, siz de madem cihad 
ediyorsunuz. O da bu daveti kabul ediyor ama Semerkant’a yaklaşırken diyor ki askerlerinin hepsini getirme, 
yanına muhafız birliği dışında kimseyi alma. O da bu hileyi fark edemiyor ve Gazneli Mahmut’un tuzağına 
düşüyor. Orada şöyle bir hikâye anlatılıyor. Gazne hükümdarı diyor ki senin ne kadar askerin var ne kadar 
asker çıkarabilirsin? Mesela ben Hindistan’a bir sefer yapacağım. O da orada bir yay var alıyor diyor ki bu yayı 
ben memleketime gönderirsem yirmi bin kişi gelir. Sonra bir ok çekiyor. Bu oktan her gönderdiğimde on bin 
kişi gelir. Bunun üzerine Gazne hükümdarı onu hapsediyor. Dolayısıyla Tuğrul Bey’le Selçuk’un önü böylece 
açılmış oluyor ve Selçuklu Devletinin kuruluş aşamaları bu iki kardeşin eliyle oluyor ve Çağrı Bey Tuğrul Bey’e 
hep riayet ediyor yani onunla bir iktidar yarışına girmiyor. İki kardeşin bir saltanat mücadelesine girmemesi 
çok önemlidir. Bir şey daha var. Bu Selçuk ve babası bir ırsî boy beyi değil, yani soydan gelen bir asaletleri yok. 
Kumandan, subaşı, yabgu gibi unvanlara sahipler. Belki de ondan ötürü ilişkileri hiyerarşik değil yani adeta 
demokratik bir ilişki içerisindeler. 

Tabii Arslan Yabgu meselesinden sonra Gaznelilerle çatışma büyüyor ve bu 1040’da Dandanakan Savaşı’na 
kadar gidiyor. Dandanakan Meydan Muharebesinin olduğu yeri 1993 yılında ziyaret etmiştim, Merv 
yakınınddır. Çöllük bir arazide bu savaş cereyan ediyor. Savaş sonucunda Gazneli Devleti çöküşe doğru 
gidiyor. Tuğrul Bey’le Çağrı’nın başında bulunduğu Selçuklular ilk defa devletlerini bu Dandanakan’da ilan 
ediyorlar. Bizim eski tarihçilerimiz Türk Devletinin kuruluş tarihi 1040 Dandanakan Muharebesidir derler. 
Neden? Selçuklu Devleti’nin başlangıcıdır bu çünkü. Selçuklu Devleti esas alınırsa bu böyle. Bu tarihten 
itibaren Selçukluların İran’a akınları, İran ötesi Azerbaycan, Kafkas Bölgesine akınları, Anadolu’nun batısına 
akınları yaygınlaşıyor. Tuğrul ve Çağrı Bey’in uğraştıkları mesele şu; Arslan Yabgu malûm hapiste öldüğü için 
onun oğlu Kutalmış hep bu saltanat hakkının, hükümdarlık hakkının kendisine ait olduğunu iddia ediyor. 
Babası Yabgu idi, onların en büyüğüydü, bu iddia ile zaman zaman isyan ediyor. Selçuk ailesinde bir gerilim 
meydana getiriyor. İran merkezi Selçuklu Devleti’nde saltanat iddia eden Kutalmış isyan ediyor zaman 
zaman. Biraz onu İran’dan uzaklaştırmak için Anadolu’ya sevk etmeye çalışıyorlar. Bu kısmen oluyor ama yine 
zaman zaman Kutalmış’ın böyle isyanları var. Kutalmış malûm Alparslan hükümdar olduktan sonra bu benim 
hakkımdır diye ona isyan etti. Savaşta kaybetti. Alparslan’ın burada kişiliğini ortaya koyan bir şey var; Kutalmış 
öldü, öldürüldü. Alparslan buna çok üzüldü. O yüzden onun çocuklarını himayesine aldı. Onun taraftarlarına 
bir zarar vermedi. Diyebiliriz ki onların yetişmesini sağladı ve Anadolu’ya doğru sevk etti.

Malazgirt Savaşı’nın önemi nasıl anlatıla bilinir? İslâm tarihinde daha önce iki büyük savaş var. Bu iki savaş 
Müslümanlara geniş coğrafyalar açıyor. Birisi Yermûk Savaşı; bu Bizanslara karşı bir savaştır. İkincisi de 
Kadisiye. Sasani İmparatorluğu ile yapılan savaş ki bu daha etkili bir harb. 

Mesela Yermûk Savaşı ile Bizans’a karşı kazanılan zafer neticesinde bugünkü Suriye sınırlarının üzerine pek 
çıkılamıyor. Müslümanlar o tarihten sonra Anadolu içlerine çeşitli şekillerde seferler yapıyorlar. Ama bunlar 
hep sonunda geriye dönüyor. Uç, sugur muharebeleri denilen Malatya, Tarsus, Adana o bölgeler. Hep 
Müslümanlarla Bizans arasında süren savaşlar var. Bir müddet sonra buraya Türk bölgelerinden, Türkistan’dan 
gelenler Abbasi Ordusu’nda görev alarak savaşmaya başlıyorlar. Müslümanlar buradan kazandıkları toprakları 
bir müddet sonra kaybediyorlar. Bu dört buçuk asırlık bir süreç. Bu dört buçuk asırda hep mücadele var ama 
sonuç yok. Bu topraklar adeta bir tarihi kader Selçuklular için. 
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Selçuklular onuncu asrın başında sahneye çıktıklarında aslında İslâm dünyasının zor bir zamanı, bir bekleme 
zamanı, bir fetret zamanı. Dolayısıyla İslâm dünyası, bilhassa Sünni Müslümanlar, büyük bir beklenti içinde. 
Hatta umutsuzluk içinde. Tam o sırada Selçuklular zuhur ediyorlar. Horasan’ı, İran’ı kontrol altına alıyorlar. 
Kuzeye Kafkasya’ya, Anadolu’ya, Irak’a doğru yaklaşıyorlar. Bu aslında İslâm dünyasının bundan sonra ki 
tarihinin âdeta ön sözü gibi. Selçuklular İslam Dünyasının bundan sonraki tarihinin yazılmasında ilk cümleleri 
söylüyorlar. İslam Dünyası büyük beklenti içinde ve bu beklentiye Selçuklular gerçek anlamda karşılık 
veriyorlar. 

Tuğrul Bey’in meşhur bir seferi var yine bu bölgeye geliyor. Malazgirt’i kuşatıyor, fakat alamıyor. Buradan 
doğru Bağdat’a gidiyor. Aslında halife onu davet etmiştir. Şehrin kapılarına gelince atından iniyor, saygı ifadesi 
olarak halifenin huzuruna yaya olarak gidiyor. Halife ona Rükniddin/dinin direği unvanını veriyor ve dünyevi 
iktidarı ona devrediyor. İslâm tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Tuğrul Bey bunu hakkıyla 
yapıyor gerçekten. Tuğrul Bey vefat ediyor. Vefat edince hafif bir sarsıntı oluyor. Çünkü Tuğrul Bey’in oğlu 
yok. Tuğrul Bey’in oğlu olsa Çağrı Bey’in oğlu Alparslan hükümdar olamayacak. Oğlu olmadığı için kardeşinin 
oğullarından birini kendisine halef tayin ediyor. Fakat diğer biraderler bunu kabul etmiyor, Alparslan’a biat 
ediyorlar. Bunun üzerine Alparslan Selçuklu tahtına oturuyor. 

Alparslan’ın da ilk seferi Anadolu’yadır. Kuzey doğu Anadolu’da önemli bir merkez olan Ani’yi fethediyor. 
Ani orta çağlarda çok önemli bir şehir. Ani’yi fethedince Bağdat halifesi Alparslan’a ebu’l-feth, fethin babası 
unvanını veriyor. Alparslan birkaç kere bu seferleri yaptıktan sonra 1071 yılında bir sefere çıkıyor. Bu seferdeki 
hedefi Akdeniz’e ulaşmak ve Fatımî Devleti’ni ortadan kaldırmak. İlk elde Tuğrul Bey’in alamadığı Malazgirt’i 
fethediyor. 

Bu arada Bizans ordusu Alparslan’a karşı bir sefere çıkmış. İmparator büyük bir ordu toplamış. Bu ordunun 
içinde yetmiş iki buçuk millet var. Büyük çoğunluğu paralı bir ordu. İçinde Balkanlardan devşirilmiş Türk asıllı 
askerler de var. Bu ordunun en az iki yüz bin, en fazla altı yüz bin olduğu söyleniyor. Alparslan bu haberleri 
alınca Halep’ten kuzeye doğru hareket ediyor. Aslında bu kadar büyük bir ordu ile savaşmak istemiyor, kendini 
hazırlıklı görmüyor. Elçi gönderiyor Bizans imparatoruna. Bizans İmparatoru’ da kendinden emin, büyük bir 
zafer kazanacak, İran’ı ele geçirecek. Selçuklu devletini ortadan kaldıracak.

Alparslan istemediği halde hazırlıklı olmadığı bu savaşa razı olmak zorunda kalıyor. Yaşlı askerlerini geri 
gönderiyor, sadece genç askerler kalıyor orduda. İkincisi Nizamülmülk’e diyor ki; sen payitahta dön, 
kaybedersek veya ben şehit olursam Melikşah’ı tahta çıkar. Bir karışıklığa meydan verme. En önemli adamını, 
vezirini başkente gönderiyor. Çünkü savaşın geleceği hakkında bir tahmini yok. Alparslan halis bir Müslüman 
tavrı ile savaşı kabul ediyor. Kaderi olarak görüyor savaşı. Cuma namazı kılınıyor, cuma namazından sonra 
malum o etkileyici konuşmayı yapıyor. Burada sultan yok diyor herkes birdir, tek sultan var o da Allah, isteyen 
gidebilir. Sadece savaşmak isteyenler kalsın. Eğer ben şehit olursam (beyaz bir elbise giymiştir) bu benim 
kefenimdir bununla defnedin diyor. O zamanki şartlar için bu önemli; Malazgirt’te cereyan edecek savaştan 
hem Bizans dünyası haberdar hem İslâm dünyası haberdar. Bunu nerden biliyoruz. Çünkü halife bütün 
camilerde okunmak üzere bir hutbe hazırlatıyor. Bu hutbede Alparslan ve askerlerinin muzaffer olması için 
dua faslı var. Yani demek ki burada gerçekten haçla hilâlin büyük bir savaşının kopacağı, büyük bir fırtına 
olacağı hissediliyor ve taraflar buna göre hazırlanıyorlar. İslâm dünyası da Alparslan’ın arkasında. Bir Buharalı 
hoca var Alparslan’ın yanında, diyor ki “zafer sana yazılmıştır” ve Alparslan fiilen savaşa giriyor. Komutan olarak 
bu da önemli bir şey. Yakın döğüş için okunu yayını bırakıyor kılıcını sıyırıyor ve savaşa giriyor. Savaşın nasıl 
cereyan ettiği malûm. Ondan sonra olanlar biliniyor.  Alparslan mağlup Bizans İmparatoru’na çok iyi muamele 
ediyor. 

Alparslan’ın Diyojen ile yaptığı bir anlaşma var. Eğer Diyojen Bizans tahtında oturmaya devam etse, her şey farklı 
olabilirdi. Alparslan Harizm seferine çıkarken Diyojen’in öldürüldüğünü öğreniyor. Anlaşma bozuldu öyleyse 
diyor. Anadolu’ya sefer emri veriyor. Birçok tecrübeli kumandanını Anadolu’nun fethinde görevlendiriyor. 
Kendisi de o sefer sırasında kaleyi teslim edeceğini söyleyen kumandanın silahı ile öldürülüyor. Büyük 
zaferin üzerinden çok fazla zaman geçmeden böylesin büyük bir kahramanının hem de bu şekilde sahneden 
çekilmesi çok üzücü.
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Edebiyata doğru gelelim. Alparslan ve Malazgirt ile ilgili bütün bu söylediklerimiz mesela Osmanlıların 
çok fazla bildikleri şeyler değil. Yani Osmanlı tarihçileri bu konularla ilgili değiller. Onlar daha batıya doğru 
hedeflerle meşguller. Selçuklu tarihinden sadece şu onlar için önemli; Biz Selçukluların meşru devamıyız. 
Osmanlı tarihinde iki Süleyman Şah görünüyor. Aslında bu tek Süleyman Şah olmalı, o da Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin kurucusu Kutalmış oğlu Süleyman Şah’tır, biz onların varisiyiz. 

Selçuklu tarihi bizde ciddi anlamda yirminci yüzyılda başlıyor ve bununla ilgili ilk makaleler Mükremin Halil 
Yinanç’ın yazıları. Bu makaleler 1924 yılında Anadolu mecmuasında yayınlanıyor. Birincisi Milli Tarihimizin 
Adı, ikincisi Milli Tarihimizin Mevzuu, üçüncüsü Malazgirt ve Alparslan. Bu bir nevi zihin devrimi gibi bir şey 
yani Anadolu’da yoğunlaşmış bir tarih, Malazgirt’in üzerinden yoğunlaşmış bir tarih anlatımını ilk defa bu 
kadar güçlü ortaya koyan Mükremin Halil Yinanç. 

Tarihçilerin bu önemli fikirlerini, tezlerini gerçek anlamda topluma mal eden önemli hale getirenler 
sanatkârlar, edebiyatçılar, mütefekkirler. Kısaca iki isimden bahsedeceğim. İki isim Türkiye’den Malazgirt 
ve Alparslan üzerinden bir tarih oluşumunu adeta bize benimsettiler. Birisi Yahya Kemal’ dir. Yahya Kemal 
çok bildik şekilde Osmanlıcıdır ama artık yirminci yüzyılın başında Milli Mücadele sonrasında olup bitenler 
karşısında kendisi Rumelili olmasına rağmen Anadolu odaklı bir tarih ve millet anlayışı geliştirmeye çalışıyor. 
Yahya Kemal’in hep organik bir tarih anlayışı arayışında olduğunu düşüyorum. Bizim yaşadıklarımızdan, 
kültürümüzden, tarihimizden çıkan bir milliyetçilik anlayışı var. Dolayısıyla tarihi de Malazgirt’ten başlıyor. 
Malazgirt’ten önceki tarihimiz “kablettarih”tir, yani tarih öncesidir. Daha uzun bir geçmiş vardır ama bizi 
ilgilendiren Malazgirt ve sonrasıdır. Yahya Kemal bu konudaki fikirlerini ilk defa İstanbul’da bir konferansta 
1942 yılında açıklıyor. 1952’de bir dergide yazısı var.

Malumunuz onun Alparslan’ın Ruhuna Gazel diye bir şiiri de var ve müthiş bir şiir. Bir de bitmemiş Malazgirt 
şiiri var. Malazgirt’le ilgili büyük bir şiir yazmaya çalışıyor ama bitiremiyor. Asıl Yahya Kemal’in bütün toplumu 
etkileyen görüşleri Süleymaniye’de Bayram Sabahı şiirinde ifade edilmiştir. Alelade bir asker kıyafeti giymiş 
bir vatandaş üzerinden bütün tarihi, vatan anlayışını, millet anlayışını ortaya koyuyor. Bana göre o saf simalı 
asker Süleymaniye’nin acaba kurucusu mudur yoksa mimarı mıdır? diye soruyor, aslında ikisidir demek istiyor. 
Hepsi bu sıradanmış gibi gördüğümüz insanlar Süleymaniye gibi bütün medeniyet eserlerinin yapıcısıdır. 
Alparslan timsali üzerinden anlatılan bir asker motifi olduğunu düşünüyorum. 

Yahya Kemal edebi olarak bu konuda çok etkili oldu ve Cumhuriyetin tarih tezi adeta 1950’lerden sonra 
yavaş yavaş çökmeye başladı. Yahya Kemal gerçekçi bir tarih anlayışıyla güçlü bir edebiyat adamı cerbezesi 
ile bize Malazgirt ve Alparslan hakikatini benimsetti. Diğer önemli isim Nurettin Topçu’dur. Zaten bu mesele 
Anadolucuların meselesidir. Anadolucular Malazgirt üzerinden bin yıllık tarih tezini geliştirmişlerdir ama 
bunu esas olarak ifade eden de Nurettin Topçu’dur. Ondan birkaç cümle okuyup sözlerimi tamamlamak 
istiyorum. 

İlk okuyacağım metin 1939 yılında Hareket dergisinin dördüncü sayısında yayınlanmıştır. Çok erken 
dönemde bin yıllık tarih tezini Nurettin Topçu burada ifade ediyor. Burada yine dikkat çekici bir şey var. 
Bir efsanevi, destani kahramanla Alparslan’ı birlikte zikrediyor Nurettin Topçu. “Müslüman Anadolu hayati 
kuvvetinin büyüklüğünü ilkin haçlı seferlerine karşı durduğu zaman göstermiştir. İslam ruhunun yetiştirdiği 
Anadolu çocuğunun ilk çehresini Battal Gazi’nin adında varlık kazanmış buluyoruz. Mukaddes ülkelere 
doğru kâfir ayağının uzanmasına karşı imandan bir kale olan Battal Gazi Anadolu çocuğunun tarihini 
yaratmış olan cenklerinin bir cephesidir. Battal Gazi ile yan yana Malazgirt’te Hristiyan dünyasına İslâm 
Anadolu’nun ruh ve ahlâk âleminde üstünlüğünü tanıtarak yeni bir ahlâka vurgun, medeniyetin doğuşunu 
müjdeleyen Alparslan’ı görmek lâzımdır. Alparslan intikam ile yürek soğutmaya tenezzül etmeyen, zebun 
kalana zulmetmekten utanan Anadolu çocuğunun cedlerinin bir başka cephesidir. Bu her belâya her türlü 
belâlıya rağmen Aziz Anadolu’nun savaşının tek sebebi, ülküsünü ayakta tutmak, âleme mukaddes bir ruhu 
aşılamaktı. İslâm Anadolu’nun, bu günkü Avrupa milletleri gibi, kin ve menfaat adına, tahakküm ve kahr için 
savaştığını bilmiyoruz.” 
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“Alp Arslan, bu ruhun en güzel örneğini verenlerdendir. Zaferinden istifade ederken. Göz önünde 
bulundurduğu, dininin af ve merhamet esasını, ruha hürriyet bağışlamanın büyüklüğünü, yabancı ve 
Hıristiyan âlemine öğretmek oldu. Düşman ve düşmana karşı savaşın mânasını Battal Gazi ve Alp Arslan 
örnekleri pekiyi anlatabilir.” 

1939 yılında yazılmış bu satırları 1972’den birkaç cümle okuyup sözlerimi tamamlayacağım. “Kuruluşumuzun 
başlangıcı sayılan hadise olan Malazgirt Zaferi’nin kendisinden ziyade çok önemli. Çünkü zaferin bir tarafı var. 
Bir savaş oluyor insanlar ölüyor. Kazanılanlar var kaybedilenler var. Kendisinden ziyade Bizans İmparatoru 
Romen Diyojen’e karşı Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan’ın insanlıktan yapılmış bir ruh abidesi yaratması 
olmuştur diyebiliriz. O ruh hâkim olmasaydı biz Bizans’ta barınamaz, Anadolu’da 900 yıl tutunamazdık. Orta 
Asya’dan çıkan Türk boyları yer yer büyük devletler kurdular. Lakin onların arasında yalnız bir tanesi Anadolu 
Müslüman Türk Devleti cihan tarihinde ebedi kalacak bir varlık gösterdi, yaşattı.”
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Malazgirt Zaferi’nin Önemine İlişkin Bir Okuma

Mustafa ALİCAN*

 

Giriş

Bir olayın tarihteki yerinin tespit edilmesi sorunu, söz konusu tespiti yapmaya teşebbüs eden kişinin bakış 
açısı ile yakından ilişkili olması münasebetiyle ciddi bir sorundur. Tarih hem kişiyi belirleyen hem de kişi 
tarafından belirlenen bir geçmiş okuması olduğundan dolayı, aynı zamanda belirlenmişlik ile belirleyicilik 
olgularını da ihtiva eder. Tarih okuması yapılırken bir tür ideolojik savrulma içerisine sürüklenmek her zaman 
mümkündür. Sıklıkla ideolojik risklere düşme ihtimallerini içerisinde barındırır. Bir başka ifadeyle, aktüel 
özne olarak tarihçi geçmişe bugünün gözlükleri ile bakmaktadır ve bu gözlükleri bir kenara bırakması ya da 
yadsıması pek mümkün değildir.93 Dolayısıyla Malazgirt Zaferi’ne dönük yaklaşımımızın, belli ölçüde mevcut 
Anadolu algımız tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Bu bakımdan, Malazgirt’e ilişkin her bir sözün bir 
yanıyla bugüne ilişkin bir söz olma özelliğine sahip olduğu vurgulanmalıdır. Söz konusu temelden hareket 
edildiğinde, tarihin geçmişte olup bitmiş ve orada kalmış olan bir şey değil, her kuşak ile birlikte yeniden 
şekillenen, tekrar tekrar idrak edilen ve bir kez daha kurulan bir kavrayışa tekabül ettiğini söylemek hata 
olmaz.

On yıla yakın bir süredir Malazgirt Savaşı üzerine çalışan ve bu konuda yazmaya gayret eden biri olarak 
sıklıkla şu türden sorularla muhatap oluyorum: “Malazgirt Savaşı gerçekten de o kadar önemli midir? Eğer 
öyleyse neden bu savaşa dair perspektifler çok yenidir? Mesela Selçuklular neden Malazgirt Savaşı’na böyle bir 
anlam atfetmemiştir? Osmanlı kroniklerinde neden savaşa dair neredeyse hiçbir değini yoktur? Son bir yüzyıla 
kadar Malazgirt Zaferi’ne neden siyasî ya da kültürel bir atıf yapılmamıştır? Neden bu zafer milliyetçiliklerin 
yükseldiği bir çağda ortaya çıkmıştır? Malazgirt Zaferi’nin milliyetçi tarih ve siyaset anlayışının bir ürünü olarak 
kurgulandığı söylenebilir mi? Malazgirt Savaşı’na atfetmiş olduğunuz önem, acaba sizin dünyayı kavrama 
biçiminizden kaynaklanan bir yorum olabilir mi?” Daha da arttırılması imkân dâhilinde olan bu soruları 
dile getiren kimseler içerisinde iyi ya da kötü niyetli olanların olması bir yana, burada anonim bir itham 
vardır. Buna göre, tarihçiler siyasî ve ideolojik eğilimlerine paralel olarak bir efsane kurgulamış ve adına da 
Malazgirt Zaferi demişlerdir. İddia sahiplerinin temel dayanağı da Malazgirt Zaferi’ne ilişkin değerlendirme 
eğilimlerinin yeni olması ve yakın zamanlarda ortaya çıkmasıdır. Fakat başlı başına bu durumun, tarihî bir 
hadise olarak Malazgirt Zaferi’nin önemsizliğine delil olarak gösterilemeyeceği açıktır. Toprak altında kalan 
kıymetli bir cevherin yeni keşfedilmiş olması onun yeni (inşa edilmiş) olduğuna değil, bilakis belki çok uzun 
zamandan beri orada mevcut olduğuna delalet eder. Bununla birlikte Malazgirt kültürünün neden bu kadar 
yeni olduğu sorusunun da cevaplanması gerekmektedir. Hiç tereddüt etmeden söyleyebiliriz ki, Malazgirt’in, 
hatta sadece Malazgirt’in değil, bütün tarihî hadiselerin muhtelif dönemlerde muhtelif algılama biçimlerine 
malzeme olması, söz konusu dönemlerin tarih idraki, bir başka ifadeyle o dönemde yaşayan insanların dünya 
görüşü ile alakalıdır.

Tarihin toplum ve siyasetin algoritmasını yapılandıran bir malzeme olarak değil de bir tür ibretler manzumesi 
olarak görüldüğü, tarihî anlatıların muktedir anlam kaynakları olmadığı dönemlerde tarihin idrak edilme 
biçimi farklıydı. Tarihçiler eserlerini kaleme alıyor ve bunları da zaten çok az kişi ibret, nasihat ya da eğlenme 
gibi amaçlarla okuyordu. Tarihî bilgi, bugün olduğu gibi herkesin ulaşabileceği ve onu kullanarak hayatına 
yön verebileceği, kendisine bir kimlik, din ya da sosyoloji inşa edebileceği bir şey değildi. Bugün elimizde
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93 İnsan olarak tarihçinin içerisinde bulunduğu koşulların mahkûmu olduğunu ve bu durumun onun bakış açısı için belirleyici 
bir zemin olduğunu temel veri olarak kabul eden postmodern tarih yaklaşımına ilişkin genel bir okuma için bkz. Kaya Yılmaz, 
“Postmodern Tarih Yaklaşımı: Postmodernizmin Tarih Eğitimi İçin Doğurguları”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 
S. 34, C. II, 2013, ss.197-209.
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bulunan tarihsel analiz çerçevelerinin sistematik hale gelmesi, tarihin tabir yerindeyse bir bilime dönüşmesi 
son iki yüzyılın eseridir. Bütün bu okumalar da bir yığın siyasî ideolojinin oluşumuna neden olan ana 
malzemedir. Sosyalizm, Marksizm, Liberalizm, Faşizm, Komünizm ve sair ideolojilerin hepsi de modern tarih 
okuma biçimlerinin ürünüdür. Tarihe dair bir idrak ortaya koymuş, bu idrakten hareketle bir gelecek tasavvur 
etmişlerdir. Bunların insanlara felaket getirmesi ayrı bir konudur. Fakat tarihin artık neye dönüştüğünü ve 
neye muktedir hale geldiğini görmek açısından bunlar çok verimli örneklerdir. Bunun bize söylediği şey çok 
açıktır: Bugünün sorularını ve tarihten beklentilerini, örneğin ortaçağ insanlarının sorularından ayırmamız 
gerekmektedir. Selçuklular ya da Osmanlılar Malazgirt Zaferi hakkında yazılı bir kültür geliştirmemişlerse, 
bunun nedeni zaferin önemsiz olması değil, söz konusu dönemlerde bu türden anlamlandırma şemalarının 
bulunmamasıdır. 

Tarih disiplininin bugün ulaştığı noktada açık bir şekilde bilebildiğimiz temel bir husus vardır. Tarihî olaylar 
geçmişte olup bitmiş ve kayboluşa sürüklenmiş değildirler. İhtiva ettikleri çeşitli niteliklerle, ilişkisel varlıklarını 
devam ettirmektedirler. Meydana gelmelerinden sonraki süreç üzerinde etkili, hatta bazen de belirleyici 
olmaktadırlar. Bunu tecrübe ile biliyoruz. Bunu, geriye doğru basit bir tarih okuması yaparak görüyoruz ve 
kavrıyoruz. Tarihî olayları, içerisine gömülü oldukları geçmişten çıkararak adeta değerli bir taş gibi kıymetini 
takdir edebileceğimiz manivelalara sahibiz. Bu girizgâhın ardından en başında sorduğumuz soruya yeniden 
dönelim. “Tarihî bir olayın tarihteki yeri nasıl tespit ve tayin edilebilir?” Bu önemli soruya bugün, tarihî hadiseleri 
kuşbakışı kavrama imkânlarına sahip olduğumuz için zorlanmadan cevap verebiliriz. Tarihî bir olayın 
öncesi ile sonrasını ya da klasik tabirle nedenlerini ve sonuçlarını karşılaştırıp bir listeleme işlemi yaparak 
bunu başarabilir, onu tarih içerisindeki konumuna yerleştirebiliriz. Çalışmamızın konusunu teşkil eden ve 
genel manada tarihçiler tarafından bir dönüm noktası olarak değerlendirilen94 Malazgirt Savaşı üzerinden 
konuya temas edecek olursak, zafere ilişkin bazı önemli soruları yanıtlamak suretiyle olayın tarihteki yeri 
hakkında tatminkâr bir fikir oluşturabiliriz. Çağdaş olguların savaştan önce ve sonraki durumları üzerinden 
hareket ederek savaşın neden olduğu dönüşümleri anlayabilir, böylece Malazgirt’in sahip olduğu önemi 
belirginleştirebiliriz. Bu ise aşağıda özetle sunacağımız birkaç başlık esas alınarak yapılabilir. 

İslâm Dünyası ve Türkler

11. Yüzyılın başlarında Büyük Selçukluların liderliğinde etkin bir siyasî güç olarak tarih sahnesine çıkan 
Müslüman Türklerin yükselişi yüzyılın ortalarından itibaren kendini göstermiş olmakla birlikte, Malazgirt 
Savaşı’ndan önce Türkler İslâm dünyasının bütününe hitap eden bir siyasî söylemin temsilcisi değillerdi. 
1071’de kazandıkları büyük zafer, onların fiilî konumunu bir anlamda meşru bir zemine de taşımış oldu. 
Selçukluların sultanlık makamını deruhte etmesi ile birlikte İslâm siyasî düşüncesinde bugün halen 
mevcudiyetini devam ettiren “dinî ve siyasî” otorite ayrımı zaferle birlikte mutlak bir olguya dönüştü. Bu 
şekilde, Türkler İslâm dünyasının geniş ölçekli kabul görmüş “tek siyasî temsilcisi” haline geldiler. Bu durum 
Türklerin yeni bir sosyolojik yaşam formu olarak yerleşik İslâmî kültürün bir parçası haline gelmelerine giden 
süreci hızlandırdığı gibi Müslüman âlemini de yeni bir siyasî ve kültürel haritaya kavuşturdu. Selçuklu öncesi 
dönemde Şiî Fâtımî Halifeliği ile geleneksel Sünnî Abbâsî Halifeliği arasında adeta ikiye ayrılmış olup Fâtımîler 
tarafından adeta domine edilmeye başlanan İslâm dünyası, genelde Selçukluların siyasî pratikleri, özelde ise 
Malazgirt Zaferi ile birlikte yeni bir siyasî ve sosyokültürel yapıya doğru evrildi.95 Sünnî İslâm anlayışı siyasî
94 Mükrimin Halil Yinanç, Türkiye Tarihi, Selçuklular Devri, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1944, s. 78; Eickhoff, s. 463; 
Osman Turan, “Malazgirt Zaferi ve Alparslan’ın İmamı,” Tarihin Akışı İçinde Din ve Medeniyet, Nakışlar Yayınevi, İstanbul 1980, 
s.128; Aynı yazar, “Büyük Malazgird Zaferi ve Anadolu’da Türk Destanı,” Makaleler, Haz. Altan Çetin, Bilal Koç, Kurtuba Yayınları, 
Ankara 2010, s.626; İbrahim Kafesoğlu, “Malazgirt Meydan Muharebesi,” Erzurum’da verilen 7 Ocak 1959 tarihli konferans metni, 
s.23; Abbas Hamdani, “A Possible Fatimid Background to the Battle of Manzikert,” Tarih Araştırmaları Dergisi, S. 10, Ankara 
1968, s.1; Carole Hillenbrand, Turkish Myth and Muslim Symbol, The Battle of Manzikert, Edinburgh University Press, 2007, s.3.

95 Selçukluların Fâtımîler ile olan münasebetleri ile Suriye, Filistin ve Mısır bölgesine ilişkin siyasî yaklaşımları için bkz. 
Süleyman Genç, Fâtımî-Abbâsî-Selçuklu Münasebetleri ve Besâsirî İsyanı, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 1995; Marina Atila, XI-XII. Yüzyıllar (1055-1171) Arasında Selçuklu-Fatımî İlişkileri, Yayınlanmamış 
Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1996; Ayşe D. Kuşçu, “Büyük Selçuklu Devletinin Suriye, 
Filistin ve Mısır Politikasına Dair Bazı Tespitler,” Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, S. 27, 2010, ss.637-664. 
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bakımdan İslâm tarihinin başat ilerleme hattı haline gelmekle kalmadı, aynı zamanda Türkler 20. Yüzyılın 
başına kadar sürecek olan Müslümanların liderliği noktasındaki konumlarını tahkîm ettiler.96  

Bizanslılar ve Hıristiyan Batı Dünyası

Malazgirt hezimeti Bizanslılar açısından da bir dönüm noktası oldu. 1071 yılından sonra Bizans İmparatorluğu 
İslâm dünyasını hedef alan bu çapta bir sefer düzenleme gücünü bir daha asla kendisinde bulamadı. 
Denilebilir ki, Malazgirt’te alınan hezimetten sonra Bizanslılar adım adım gerilemeye başladılar. Bunun 
netiicesinde Anadolu coğrafyası kademe kademe ellerinden çıktı.97 Dolayısıyla Malazgirt Savaşı’nın Yakındoğu 
coğrafyasının siyasî yapısında dönüşüm yaparak yeni bir tarihî evreyi başlattığı söylenebilir. Öte yandan 
Hıristiyan Batı dünyası da Malazgirt’te yaşananlardan derinlikli bir biçimde etkilendi. Bizanslılar tarafından 
Katolik ve Ortodoks Hıristiyan dünyaları arasındaki dinî ayrışmaya son verme vaadiyle yapılan Türklere karşı 
yardım çağrıları Malazgirt Savaşı’nın köklü sonuçlarının iyice hissedilir hale geldiği 1090’ların ortalarında 
karşılık buldu ve Haçlı Seferleri başladı.  Birkaç asır devam eden seferler, Müslümanlar ile Hıristiyan Batılılar 
arasında etkileri uzun bir döneme yayılan çok yönlü bir etkileşimin oluşmasına zemin hazırladı. Bu etkileşimin 
uzun vadede Avrupa’nın sosyal, siyasî, dinî, kültürel, ekonomik ve etnik haritası üzerinde önemli ölçüde etkisi 
olduğu söylenebilir.99 

Anadolu Coğrafyası ve Doğu Hıristiyanlıkları

Malazgirt Zaferi’nin en önemli ve kalıcı sonuçları, hiç şüphesiz Anadolu coğrafyasında yaşandı. Elde ettikleri 
büyük zaferin üzerinden on yıl bile geçmeden Anadolu’nun Batı uçlarına kadar ulaşan Müslüman Selçuklu 
Türkleri İznik’te yeni bir devlet kurdular. Anadolu yarımadası kale kale, şehir şehir, mevzi mevzi fethedildi.100 
Siyasî manada adım adım Türkleştirildi ve İslâm ülkesi haline getirildi. Selçuklu öncesi dönemde el-
Cezîre coğrafyasının batı kesiminden öteye en azından kalıcı olarak ve yerleşmek maksadıyla geçemeyen 
Müslümanlar, Malazgirt Zaferi’ni takip eden süreçte bölgenin tamamına yayıldılar. Bugün Anadolu ve 
Yakındoğu’nun önemli bir kısmının halen Malazgirt sonrası dönemde teşekkül eden sosyokültürel haritaya 
sahip olmasını, zaferin tarihteki köklü etkileri bağlamında değerlendirmek gerekir. Savaşın bölgedeki bir 
başka önemli etkisi de bu coğrafyada yaşamakta olan Hıristiyan topluluklara ilişkindir. Genel manada Doğu 
Hıristiyanlıkları olarak nitelendirilebilecek olup Bizanslılar döneminde merkezî iktidarın Ortodoks politikaları 
karşısında ezileduran bu topluluklar, Müslüman Türklerin hâkimiyetinde büyük bir hürriyet elde ettiler. Bizans 
İmparatorları tarafından Ortodokslaştırılmak istendikleri için bir tür kültür ve cemaat direnci sergileyen bu 
topluluklar sistematik biçimde katliam, tehcir ve dinî baskılara maruz kaldıkları dönemi geride bırakarak 
96 Malazgirt Zaferi’nin Türk ve İslâm dünyasında neden olduğu değişim ve dönüşümler ile ilgili olarak bkz. Mustafa Alican, 
Kıyametin İlk Günü Malazgirt 1071, Kronik Kitap, İstanbul 2017, ss.191-192; Aynı yazar, “İslam Tarihinin Dönüm Noktası: 
Malazgirt Zaferi,” Millî Mecmua, S. 4, 2018, ss.22-30.

97 Selçuklu-Bizans İlişkileri için bkz. Yusuf Ayönü, Selçuklular ve Bizans, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014.

98 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2004, s.128; P. M. Holt, Haçlılar Çağı, Çev. Özden 
Arıkan, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003, ss.18-19; Mustafa Alican, Kıyametin İlk Günü Malazgirt 1071, ss.197-198. Haçlı 
Seferleri düşüncesinin ortaya çıkışı ve nedenleri ile ilgili olarak bkz. Paul Lemerle, Bizans Tarihi, Çev. Galip Üstün, İletişim 
Yayınları, İstanbul 2013, ss.111-112; Işın Demirkent, “Haçlı Seferlerinin Mâhiyeti ve Başlaması,” Haçlı Seferleri ve XI. Asırdan 
Günümüze Haçlı Ruhu Semineri (26-27 Mayıs 1997), Bildiriler, İstanbul 1998, ss.1-14; Aynı yazar, “Haçlılar,” DİA, C. XIV, İstanbul 
1996, ss.525-526; Salim Koca, “Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir?,” Gazi Akademik Bakış, 
S. 10/20, 2017, s.17; Muharrem Kesik, Selçukluların Haçlılarla İmtihanı, Timaş Yayınları, İstanbul 2018, s.14.

99 Haçlılar ile Müslümanlar arasındaki ilişki de dâhil olmak üzere Doğu-Batı etkileşimini ele alma gayreti içerisinde olan birkaç 
çalışma için bkz. Doğan Gün, “Bilimsel Gelişmenin Temelindeki Doğu-Batı Etkileşimi,” Memleket Siyaset Yönetim (MSY), S. 9/22, 
2014, ss.263-293; Zeynep Güngörmez, “Haçlı Seferleri Döneminde Gelişen Doğu-Batı Ticaretinin Doğal Bir Sonucu: Kültürel 
Etkileşim,” Cappadocia Journal Of History and Social Science, S. 1/1, 2014, ss.123-130; Sibel Okuyan, “Doğu Kültürünün Batıda 
Yansımaları,” SAÜ Fen Edebiyat Dergisi, C.II, 2011, ss.99-122. 

100 Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’nun fethedilerek Türkleştirilmesi ile ilgili olarak bkz. Fatih Gülbudak, Hava Nur 
Yeşilyurt, “Anadolu’nun Türkleşmesi,” Millî Mecmua, S. 4, 2018, ss.2-14. Ayrıca bkz. Kemal Haykıran, “Malazgirt Zaferi’nden 

Sonra Batı Anadolu’da Türklük,” Millî Mecmua, S. 4, 2018, ss.55-58.
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sosyal ve kültürel yaşantılarını özgür bir biçimde sürdürebilme imkânına kavuştular.101 Özellikle Ermeniler, 
Selçuklular devrinde daha önce hiç olmadığı kadar “kendileri” olabilme fırsatını yakaladılar. Öyle ki, Selçuklu 
çağı onlar için siyasî bir kimlik dahî edinebildikleri bir dönem oldu. Nitekim Kilikya’daki Ermeni Krallığı, 
Malazgirt sonrası dönemde oluşan bölge haritası ile yakından ilgilidir.102 Bir başka ifadeyle, Türk ve İslâm 
hâkimiyeti yalnızca Müslüman toplulukların değil, Yakındoğu coğrafyasında yaşayan Hıristiyan azınlıkların da 
varlıklarını barış ve hürriyet içerisinde devam ettirdikleri söylenebilir.

Sonuç

Metin içerisindeki başlıklar altında kısaca özetlemiş olduğumuz üzere, Malazgirt Savaşı tarihin akışı üzerinde 
birçok açıdan etkisi olan bir savaştır. Siyasî haritaların değiştiği, kültürel ve sosyoekonomik sınırların 
farklılaştığı bir dönemi başlatmıştır. Dolayısıyla Malazgirt’te elde edilen büyük zaferin İslâm dünyasında 
yaşanan bir dönüşüm sürecinin sonu ve yeni bir dönemin ilk adımı olduğu söylenebilir. Bir başka ifadeyle 
Malazgirt, Selçuklu Türklerinin önderliğindeki Müslümanların uzun zamandan beri devam eden ataleti 
üzerlerinden attıkları, kendi içlerindeki siyasî birliği sağlayarak özelde Doğu Roma’ya (Bizans), genelde ise 
Hıristiyan Batı dünyasına karşı ileri harekâta geçtikleri tarihî bir eşiktir. Malazgirt’te ekilen tohumlardan 
yeşeren devasa ağacın dallarından ilk olarak Türkiye Selçuklu Devleti, ardından Anadolu Türk Beylikleri, daha 
sonra ise Osmanlı Devleti doğmuştur. Kazanımları bakımından Malazgirt’in meydana getirdiği siyasî kültürün 
kesintisiz biçimde asırlarca varlığını idame ettirdiğini biliyoruz. Bu bakımdan, İstanbul’un fethine giden ve 
oradan Viyana’ya uzanan yürüyüşün Malazgirt Zaferi ile bağlantılı olduğu vurgulanmalıdır. Osmanlı Devleti 
döneminde altın çağına ve gelişmişlik seviyesinin her bakımdan zirvesine ulaşan bu kültürün biçimlendirdiği 
Batı Türklüğü ve Müslümanlığı, kuşku yoktur ki Malazgirt Zaferi’nin kolonları üzerinde yükselmiştir. 

Bu noktada metnin ilk bölümünde temas etmiş olduğumuz “Tarihî bir olayın tarihteki yeri nasıl tespit ve tayin 
edilebilir?” sorusu üzerinden, Malazgirt Savaşı’nın tarihî önemini açık bir biçimde görebiliriz. Bu savaş, tarih 
içerisinde köklü dönüşümlere neden olarak tarih treninin ray değiştirmesine yol açan büyük dönüm noktaları 
arasında yer almaktadır. Malazgirt’te tabir yerindeyse yeni bir dünya düzeninin kuruluşu ilan edilmiştir. 
Devletler arasındaki güç dengeleri değişmiş, Müslümanlar dünya tarihinin akışına istikamet veren en güçlü 
siyasî belirleyen haline gelmişlerdir. Savaştan sonra bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmamış, tarihin ve çağdaş 
dünyanın taşları yerinden oynamış ve kartlar yeniden karılmıştır. Dolayısıyla Malazgirt Savaşı’nın dünya 
tarihindeki göz ardı edilemez bir yeri olduğunu belirtmekte bir sakınca yoktur.
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Malazgirt’te Sultan Alp Arslan’i Zafere Götüren

Taktik ve Stratejiler

Erkan GÖKSU*

Romanos Diogenes’in harekâtından Halep önlerindeyken haberdar olan Sultan Alp Arslan, huzuruna çıkan 
elçiden imparatorun Malazgirt, Menbiç ve Selçuklular tarafından ele geçirilmiş olan Bizans şehir ve kalelerinin 
iadesini ve Bizans’a vergi ödenmesini isteyen mesajını duyunca öfkelendi. Üstelik imparator eğer bu istekleri 
kabul etmezse büyük bir orduyla üzerine yürüyeceğini belirterek onu tehdit ediyordu. Alp Arslan, “Geleceği 
varsa gelsin, alacağı varsa alsın. Biz hazırız ve onu bekliyoruz.” diyerek elçiyi sert bir şekilde geri gönderdi.103 

Bizans ordusunun sayısı ve amacı hakkında bilgi aldıktan sonra hemen Anadolu’ya geçmesi gerektiğini 
biliyordu. Aksi takdirde çok geç olabilirdi. Diğer yandan Mısır seferini de iptal etmek istemiyordu. Çok hızlı 
karar vermeliydi. Bir müddet düşündü ve emîrlerinden Aytegin ile Halep Mirdâsî Emîri Mahmûd’a Mısır 
seferini devam ettirmelerini buyurdu. Kendisi de ordusunun büyük bölümünü bölgede bırakarak hassa birliği 
ve az sayıda kuvvetle süratle Bizans ordusunu karşılamak üzere hareket etti (26 Nisan 1071). Eğer geç kalırsa 
sadece bugünkü Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu değil, neredeyse bütün Müslüman coğrafyası Bizans 
işgaliyle karşı karşıya kalabilirdi.

Alp Arslan’ın, Bizans ordusuna karşı süratle hareket ettiği muhakkak olmakla birlikte, döneme ait kaynaklarda 
yer alan farklı rivayetler, bu harekâta dair ayrıntıların tespitini zorlaştırıyor. Öyle ki, Sultan Alp Arslan’ın Bizans 
ordusunun hareketinden Halep’te iken haberdar olduğu neredeyse kesin olmakla birlikte, bu bilgi bile farklı 
kaynaklarda farklı şekillerde kaydedilmiş, söz gelimi bazıları Azerbaycan’daki Hoy104 ve Selmas’a105, bazıları 
Irak’a106, bazıları ise el-Cezîre’ye107 işaret etmişlerdir. 

Aynı şekilde sultanın Halep’le Malazgirt arasında takip ettiği güzergâh ve bu esnada meydana gelen hadiseler 
hakkında da farklı rivayetler mevcut. Bazı kaynaklar sultanın Halep’ten hareketinden sonra ilk olarak Urfa’ya 
geldiğini söylerken108, bazıları Musul’a109, bazıları Azerbaycan’a110, bazıları da Tebriz’e111 gittiğini kaydediyor.

* Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi.

103 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zamân Fî Târîhi’l-A’Yân, Seç. Ter. ve Değerlendirme: Ali Sevim, TTK Yayınları, Ankara 2011, s.256; 
Ali Sevim, Malazgirt Meydan Muharebesi, TTK Yayınları, Ankara 1971, s.52; a.mlf., “Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin Mirâtü’z-Zaman fî 
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I, Yay. Erdoğan Merçil, Tercüman 1001 Temel Eser, İstanbul 1977, s.91; Semavi Eyice, Malazgirt Savaşı’nı Kaybeden IV. Romanos 
Diogenis, TTK Yayınları, Ankara 1971, s.39; Cihan Piyadeoğlu, Sultan Alp Arslan, Kronik Yayınları, İstanbul 2017, s.171; Muharrem 
Kesik, 1071 Malazgirt, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, s.72; Mustafa Alican, Kıyametin İlk Günü Malazgirt 1071, İstanbul 2017 
ss.98-100.

104 İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-Târîh Tercümesi, Trc. Abdülkerim Özaydın, C. X, İstanbul, s.71.

105 Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selcûkıyye Çev. Necati Lugal, TTK Yayınları, Ankara 1999, ss.32-33.

106  İbnü’l-Ezrak, Târîhu’l-Fârikî, Nşr. Bedevî Abdüllatîf Avad, Kahire 1379/1959, s.174.

107 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s.257; Ali Sevim, “Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin Mirâtü’z-Zaman fî Tarihi’l-Âyan Adlı Eserindeki Selçuklularla 
İlgili Bilgiler II-Sultan Alp Arslan Dönemi”, Makaleler, C. II, Haz. E. Semih Yalçın-Süleyman Özbek, Ankara 2005, s.37.

108 Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayi-Nâmesi (92-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), Trc. Hrant D. Andreasyan, TTK 
Yayınları, Ankara 2000, s.141; Smbat, Chronicle, Trans. Robert Bedrosian, New Jersey 2005, s.37.

109  İbnü’l-Ezrak, a.g.e., s.176.

110 Bundârî, Zübdetü’n-Nusra ve Nuhbetü’l-Üsra: Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Çev. Kıvamüddin Burslan, TTK Yayınları, 
Ankara 1999, s.37; Reşîdüddin Fazlullah, Câmiu’t-Tevârîh-Selçuklu Devleti (Zikr-İ Târîh-İ Âl-İ Selçûk), Haz. Erkan Göksu-H. Hüseyin 
Güneş, İstanbul 2010,  s.79.

111 Ahmed b. Mahmûd, a.g.e., s.92.



75

Tarihten Romana Malazgirt

Sultan Alp Arslan’ın Stratejik Dehası

İslâm kaynaklarının, o bölge, hatta genel anlamda bütün İslâm âlemi için son derece önemli olan bu 
gelişmeler hakkında birbirinden çok farklı bilgiler vermiş olmaları şaşırtıcı. Öyle ki, bu farklılık, bir kaynağın 
verdiği bilgiyi, bir diğeri tarafından teyit etmeyi bile neredeyse imkânsız hale getiriyor. Şüphesiz bunun 
sebebini, söz konusu kaynakların en erkeninin bile Malazgirt Savaşı’ndan neredeyse yüz yıl sonra yazılmış 
olmasına veya Ortaçağ tarih yazıcılığının genel özelliklerinden kaynaklanan bazı problemlere bağlamak 
mümkün. Ancak bu durumun -aşağıda da temas edeceğimiz üzere- Sultan Alp Arslan’ın uyguladığı askerî 
strateji ve taktiklerinin bir neticesi olarak ortaya çıkmış olabileceğini düşünmek büyük sultanın dehasını daha 
fazla yansıtan bir açıklama olacaktır. 

Şöyle ki, şimdiye kadar üzerinde fazla durulmamış ya da farklı sebeplerle izaha çalışılmış olsa da Sultan Alp 
Arslan’ın Bizans ordusunun harekâtından haberdar oluşundan itibaren attığı her adımın, verdiği her kararın 
ve yaptığı her manevranın kararlı, tutarlı ve kendinden emin bir stratejinin ürünü olduğu anlaşılıyor. Malazgirt 
Savaşı’na giden yolda çok başarılı bir strateji ve taktik uygulayan Sultan Alp Arslan, günümüzün çağdaş askerî 
strateji veya savaş sanatı literatüründe “sağlam pozisyon al”, “rakibini kör et”, “şekilsiz ol”, “her yere kulak 
yerleştir”, “dezenformasyon yap”, “hazırlık yap, her an hazır ol” ve “atak ol”112 şeklinde ifade edilen temel strateji 
ilkelerinin gereğini başarılı bir şekilde yerine getirmiştir. Buna bağlı olarak Selçuklu ordusunun harekâtı 
gizlenmiş, daha önemlisi etrafa yanlış bilgiler yayılmak suretiyle Bizans istihbaratı ve dolayısıyla imparator 
yanıltılmıştır. Böylece hem harekât planını ve güzergâhı gizlemek hem de düşmanını yanlış bilgilerle yanıltıp 
sonraki hamlelerde şaşırtmak suretiyle âdeta savaşı, daha başlamadan kazanmıştır. Bu durumda  olayların 
birinci derecede şahidi olmayan, o konuyla ilgili yayılmış rivayetleri nakleden tarih yazarlarının da sultanın 
İran’a kaçtığı haberi gibi Selçuklular tarafından yapılan bilinçli dezenformasyondan etkilenmiş olmaları gayet 
doğal karşılanmalıdır. 

Bizans ordusunun hareketinden Halep’te bulunduğu esnada haberdar olan sultan, ilk olarak ordusunu Fırat 
nehrinden geçirip Dicle’nin yukarısındaki düzlüklerde gizlemeyi planladı. Ancak bunu büyük bir gizlilik 
ve sürat içinde yapmalıydı. Hızlı hareket etmek zorunluluğu, Fırat nehrini geçerken büyük sıkıntıya sebep 
oldu. Zira yılın o mevsimi, Toros dağlarında eriyen karlarla coşan Fırat’ın en zor, en tehlikeli zamanlarıydı. 
Zaman kaybına tahammülü olmayan Selçuklu ordusu, nehri “gemi ve kayığa binmeksizin atlarıyla” geçmek 
zorunda kaldı ve büyük zayiat verdi.113 Özellikle binek ve yük hayvanlarıyla erzakın önemli bir kısmı telef 
oldu. Bazı kaynaklarda sultanın kaçtığı haberiyle irtibatlandırılan bu durum114, orduda erzak sıkıntısının 
baş göstermesine yol açtı ki, bu sıkıntı, eğer önlem alınmazsa savaşın kendisinden bile daha tehlikeli bir 
hal alabilirdi. Nitekim Halep’te görüştüğü Bizans elçisi Leo Diabatenos da bu gelişmelere belki de bizzat 
şahit olmuş ve sultanın süratli hareketi esnasında ordunun zayiata uğradığını müşahede ederek durumu 
imparatora iletmişti.115

Sultan Alp Arslan’ın erzak sıkıntısına bir çözüm bulması gerekiyordu. Bu yüzden ordusundaki yorgun, hasta 
ve güçsüz Irak askerlerini terhis edip ordugâhlarına gönderdi. Terhis edilen askerler ordugâhlarına dönmek 
üzere yola koyuldular ve muhtemelen Musul’a gittiler. Musul’a yönelik bu hareketlilik, Bizans ordugâhına 
ulaşan sultanın Irak’a kaçtığına dair bilgiyi daha güvenilir hale getiren bir gelişmeydi. Belki de Sultan Alp 
Arslan, başından beri bunu planlamış, asıl güzergâhını gizlemek üzere orduyu Musul’a yönlendirmişti.

112  Bu prensipler hakkında geniş bilgi için bk. Mete Aksoy, Savaşçının Dokuz İlkesi, İstanbul 2017, ss.113-177.
113 Hüseynî, a.g.e., s.32; Ahmed b. Mahmûd, a.g.e., ss.91-92.

114 Kaynakların Sultan Alp Arslan’ın süratli hareketi konusunu da çok farklı sebeplere bağlamaları, yukarıda bahsettiğimiz 
dezenformasyonun bir neticesi olmalıdır. Zira Ebü’l-Ferec bu süratli hareketi Afşin’in, “Önümüzde bizimle harp edecek kimse 
yoktur” haberini alan sultanın büyük bir sürat ve sevinçle hareketine bağlar. Mallarını taşıyan develerin birçoğu bu sürat 
yüzünden yolda helak olmuştur. Ebü’l-Ferec, Ebû’l-Ferec Tarihi, Çev. Ömer Rıza Doğrul, C. I, TTK Yayınları, Ankara 1999, s.320. 
Ahmed b. Mahmûd, durumu, “Sultan çok sıkıntı içinde olduğundan, gidişi firar eder gibiydi. Askerin yolda kalanına ve düşüp 
ölenine bakmıyordu. Sonra asker Fırat’ı yüzüp geçerken, çok at, katır, yük hayvanları, develer ve ağırlıklar mahvoldu” şeklinde 
anlatır. Ahmed b. Mahmûd, a.g.e., ss.91-92. Sıbt, olayı, “Suriye’den kaçar gibi” ifadelere yer verirken (Ali Sevim, “Sıbt İbnü’l-
Cevzî’nin Mirâtü’z-Zaman fî Tarihi’l-Âyan Adlı Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler II-Sultan Alp Arslan Dönemi”, s.37,) Mateos 
da “Sultan bir an evvel İran’a yetişmek için askerlerini firariler gibi ileri sürüyordu.” der. Urfalı Mateos, a.g.e., s.142.
115  Ahmed b. Mahmûd, a.g.e., s.92; Semavi Eyice, a.g.e., s.39; Ali Sevim, Malazgirt Meydan Muharebesi, s.53.
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Bazı kaynaklara göre yanında sadece 4000 kişiden oluşan hâssa kuvveti (gulâmlar)116 kalan Alp Arslan, 
beraberinde bulunan asker sayısını azaltmakla baş gösteren erzak sıkıntısını bir ölçüde gidermişti. Ancak 
imparatorun karşısına bu şekilde çıkamayacağını, ordu toplaması gerektiğini şüphesiz biliyordu. Ya asker 
toplamak için kendisi de doğuya doğru gidecek ya da yol güzergâhı ve çevre beldelere göndereceği emîr ve 
kumandanlar aracılığıyla toplanan birliklerin kendisine katılmasını bekleyecekti. Bu noktada kritik bir karar 
verdi. Kendisi Urfa’ya doğru hareket ederken, bir yandan da gerek Selçuklu emîr ve kumandanlarına gerekse 
bölgedeki mahallî emîrlere asker toplanması ve savaş hazırlıklarının yapılmasını buyurdu. Urfa önlerine 
geldiğinde kısa bir süre önce ona vergi vermeyi kabul eden Urfa hâkimi Dük Vasil, yeni bir savaşı göze alamadı 
ve Selçuklu ordusuna erzak gönderdi. Böylece sultanın erzak sıkıntısı ciddi ölçüde giderilmiş oldu117.

Savaşa ve savaş sonrası olası bir mağlubiyete karşı hazırlıklarını sürdüren sultan, bütün bunları büyük bir gizlilik 
içinde yapmaya gayret ediyor, buna karşılık imparatorun her hareketinden haberdar oluyordu. Bu güvenilir 
istihbarat akışı, bizzat kendisi tarafından görevlendiren casus ve haberciler yanında Bizans ordusunun geçtiği 
her yerde mevcut bulunan Türkmenler ve Türkmen beyleri aracılığıyla sağlanıyordu. Hatta sultanın Bizans 
karargâhında alınan her karardan bile haberdar olduğuna bakılırsa Bizans ordusu içinde bile sağlam haber 
kaynaklarının olduğu söylenebilirdi.118 Nitekim doğuya kaçtığına dair asılsız haberlerin imparator tarafından 
gerçek zannedilmesinden sonra Bizans ordusunda oluşan cesaret ve rehaveti biliyor, stratejisini bunun 
üzerine kuruyordu. 

Sultan Alp Arslan’ın savaşa ve savaş sonrası olası mağlubiyete karşı aldığı tedbirlerin en önemlisi, Azerbaycan’da 
Urmiye gölünün kuzeyinde bulunan Hoy-Selmas arasında ayrı bir ordu toplamasıydı. Sultan bu vazifeyi 
meliklik döneminden beri akıl hocası olan en güvenilir ve kabiliyetli adamı Vezir Nizâmülmülk’e vermişti. 
Sultan ayrıca eşi Seferiye Hatun, başta veliahdı Melikşah olmak üzere çocukları ve hazineleri de Nizâmülmük’e 
emanet edip onları Tebriz veya daha kuvvetli bir ihtimalle Hemedan’a götürmesini ve güvenliklerini temin 
etmesini istedi.119

Kaynaklarda, sultanın bu emirleri nerede ve ne zaman verdiğine dair farklı bilgiler olsa da bize göre bu farklılık 
da Bizans istihbaratına karşı yürütülen bilgi dezenformasyonunun bir neticesiydi. Sultanın, eşi ve veliahdını 
en güvendiği insana, Vezir Nizâmülmülk’e emanet ederek o an için en güvenli noktalar gibi görünen bir 
şehre göndermesi, genellikle büyük hesaplaşma öncesindeki kuvvetlerinin zayıflığına, olası bir mağlubiyette 
devletinin geleceği konusunda yaşadığı endişeye bağlansa da aslında bu da sultanın yine çok önemli bir 
stratejik hamlesiydi. Nitekim sultan, Nizâmülmülk’e sadece eşini, çocuklarını ve hazinelerini koruma görevini 
değil, Hoy civarında ikinci bir ordu toplaması emrini de vermişti. Bizans imparatorunun tıpkı Alp Arslan’ın 
harekâtı gibi, Hoy’da toplanan bu ordudan da haberdar olamadığı göz önüne alınırsa, sultanın yanıltma ve 
şaşırtma taktiğinin, tıpkı kendi harekâtını gizlemede olduğu gibi bu ikinci orduyu gizlemek konusunda da son 
derece başarılı olduğu anlaşılıyor. 

Sultanın, Nizâmülmülk’e ikinci bir ordu toplasını emrettiği Hoy, bu iş için son derece uygundu. Azerbaycan’ın 
doğusunda Urmiye gölünün kuzeyinde dağlarla çevrili bir havza üzerinde bulunan Hoy, Anadolu’nun 
girişinde önemli bir askerî üs konumundaydı. Sultan Alp Arslan, Urfa’dan sonra Diyarbakır ve Meyyâfârikîn’e 
gidip destek için çağırdığı kuvvetlerin kendisine katılmasını beklerken, Nizâmülmülk Hoy’a ulaşmış, Tebriz, 

116 Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s.257; Ali Sevim, “Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin Mirâtü’z-Zaman fî Tarihi’l-Âyan Adlı Eserindeki Selçuklularla 
İlgili Bilgiler II-Sultan Alp Arslan Dönemi”, s.37; Ahmed b. Mahmûd, a.g.e., s.94.

117 Urfalı Mateos, a.g.e., ss.141-142.

118  David Niceolle, Malazgirt 1071, Çev. Özgür Kolçak, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2013, ss.53-54.

119 İbnü’l-Esîr, a.g.e., s.71; Ali Sevim, “İbnü’l-Adim’in Zübdetü’l-Haleb Min Tarihi Haleb Adlı Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler”, 
ss.626-627; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., ss.257-258; Sevim, “Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin Mirâtü’z-Zaman fî Tarihi’l-Âyan Adlı Eserindeki 
Selçuklularla İlgili Bilgiler II-Sultan Alp Arslan Dönemi”, s.38; Hüseynî, a.g.e., s.34; Bundârî, a.g.e., s.37; Reşîdüddin Fazlullah, 
a.g.e., s.79; Ahmed b. Mahmûd, a.g.e., ss.94-95; Claude Cahen, “İslâm Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı” Çev. Zeynep 
Kerman, Türkiyat Mecmuası, C. XVII, s.89; Muharrem Kesik, a.g.e., s.79; Cihan Piyadeoğlu, a.g.e., ss.183-184; Mustafa Alican, 
a.g.e., ss.116-117.
120 David Nicolle, a.g.e., s.50.
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Hemedan, İsfahan ve belki de Bağdat gibi büyük şehirlerden, Selçuklu sultanlığının değişik köşelerinden ve 
tâbi meliklerden oluşan bir ordu toplanmaya başlamıştı.120

Sultan Alp Arslan Hoy’da ikinci ordu toplamakla, savaş hattının gerisinde ikinci bir ordugâh ya da karakol 
oluşturuyor, çağdaş strateji literatüründe “geri emniyeti/güvenliği” denilen tedbirleri almış bulunuyordu. 
Böylece yapacağı büyük savaş öncesinde karşılaşabileceği herhangi bir sıkıntı halinde arkadan destek 
alabilmek veya rahatça geri dönebilmek için dönüş yolunu açık ve emniyet altında tutmayı hedefliyordu. 
Aksi takdirde, her türlü arka destekten ve geri çekilme imkânından mahrum kalınması durumunda sonucun 
felaket olacağı âşikârdı ki, Bizans ordusunun Malazgirt’te düştüğü vaziyette, bu stratejik hatanın, yani 
geri emniyeti ya da güvenliğinin ihmal edilmesinin büyük rolü vardı. Bu noktada eğer Malazgirt Savaşı 
mağlubiyetle neticelenmiş olsaydı bile, imparatoru yeni ve daha güçlü bir Selçuklu ordusunun karşılayacağı 
muhakkaktı.

Sultan Alp Arslan, Urfa’dan sonra âdeta görünmez hale geldi. Bazıları onu Musul’da, bazıları el-Cezîre veya 
Irak’ta, bazıları ise Tebriz’de zannederken o aslında bu beldelerin hiçbirine gitmemişti. O, Diyarbakır ve 
Meyyâfârikîn üzerinden Van gölü havzasına geçmek ve Bizans’ı bu bölgede karşılamak düşüncesindeydi. 
Yol boyunca sultanın emri gereği orduya katılan birliklerle Selçuklu ordusunun sayısı artmıştı. Bununla 
birlikte eriyen kar sularının kabarttığı dereleri ve sarp dağlarla kaplı araziyi aşmak son derece meşakkatli 
bir hale gelmişti. Bu yüzden ordunun bu menzilleri geçmesi, iki ay kadar sürdü. Bu sırada Erzurum’a ulaşmış 
olan imparatora hâlâ sultanın kaçtığına dair haberler geliyor, bu haberlerle mutlu olan imparator, sultanın 
kendisine doğru gelmekte olduğunu aklının ucuna bile getirmiyordu.

Savaşın yeri henüz belli değildiyse de büyük hesaplaşmanın Van gölü havzasında meydana geleceği kesindi. 
Yol boyunca meydana gelen katılımlar, Selçuklu ordusunun sayısını 50.000’e ulaştırmıştı. Bu askerlerin yanında 
Sultan Alp Arslan’a tâbi olup imzaladıkları tâbilik (bağlılık) antlaşması gereği savaş zamanlarında Selçuklu 
ordusuna asker göndermek yükümlüğünde olan Mervânîler gibi bazı yerel hanedanlara bağlı kuvvetler 
ve aşiret birlikleri de sultanın emri uyarınca gelip orduya dâhil olmuşlardı. Sultan, imparatorun ordusunu 
mağlup edebilmek için oldukça dikkatli ve stratejik davranıyordu. Alp Arslan, yaklaşmakta olan büyük savaş 
için deyim yerindeyse tüm ayrıntıları en ince ayrıntısına kadar düşünmüştü. Buna karşın İmparator Diogenes, 
Türk ordusundan sayıca üstün durumda olan ordusuna ve sahip olduğu ağır silahlara güveniyordu. Peki, 
sahip olduğu üstün kuvvetler gerçekten de savaşın seyrini değiştirebilecek miydi?

Malazgirt’e Yürüyüş ve İlk Temas

Sultan Alp Arslan, “düşmanın yakın, askerin uzak olduğu” bir zamanda müthiş bir askerî stratejiyle kendisine 
sağlam bir konum belirlemiş, hazırlıklarını, harekât planını, kuvvetini ve hamlelerini ustalıkla düşmandan 
gizlemeyi başarmıştı. Bunu yaparken de kendisi ve harekâtı hakkında bilinçli bir dezenformasyon ya da bilgi 
kirliği yaratmak suretiyle Bizans imparatorunu yanıltmıştı.

Sultan Alp Arslan’ın son derece akıllı stratejisi sonucu ortaya çıkan asılsız istihbaratla rahatlayan Romanos 
Diogenes, seferin başlangıcından itibaren sürdürdüğü ihtiyatlı tavrını değiştirmişti. Erzurum’da ileri harekât 
için son hazırlıklarını yaparken bazı Selçuklu birlikleriyle karşılaşıldığına dair haberler gelse de bunları küçük 
savunma tedbirleri olarak değerlendiriyor, ciddi bir saldırıya uğrayacağına ihtimal vermiyordu. Selçuklu 
ordusuyla karşılaşsa bile, sayıca ezici bir üstünlüğe sahip Bizans birliklerinin, açık arazide Türk ordusunu 
ezip geçeceğinden, dağınık “barbar!” akıncılar olarak gördüğü Türk kuvvetlerine bin yıllık Roma kudretini 
ispatlayacağından emindi. Şu an onun en önemli düşüncesi kalabalık Bizans ordusunu, Türk akınlarıyla iyice 
kuruyan bölgede açlığın pençesine düşürmemekti. 

İmparator, tecrübeli ve temkinli hareket etmeyi tavsiye eden kumandanlarının uyarılarına rağmen Erzurum’da 
fazla kalmadı ve Malazgirt’e doğru yürüyüş emrini verdi. Bu esnada adamlarından en az iki ay idare edecek 
erzak biriktirmelerini istemişti. Bu denli büyük miktarda iaşe temini, ister istemez çok sayıda yük hayvanı ve 
araba gerektirecek, Bizans ordusunun yürüyüşünü yavaşlatacak olsa da mecburi bir tedbirdi. Yol boyunca 
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dağınık Türk kuvvetleri görülüyor olsa da hem sultanın kaçtığına dair aldığı yanlış istihbarat hem de güvendiği 
kumandanlardan Nikephoros Basilakes’in121, “bunların bir avuç denecek kadar az sayıda bozgun artıkları” 
olduğuna dair görüşü imparatorun gözünü kör etmişti. Yol boyunca eline geçen Türk esirlerini öldürtüyor, 
doğunun kapılarının kendisine açıldığını sanıyordu.

Romanos, ordu Erzurum’dan yola çıktığı esnada bir Peçenek kıtasını Ahlat’ı ele geçirmeye yollamıştı. Bu 
hafif süvari kuvvetini, meşhur kumandan Rouselios komutasındaki 15.000 kişilik bir Frenk süvari kıtası takip 
etti. Bunlar Selçuklu garnizonlarından önce davranıp Ahlat hasadına el koyacak, böylece Bizans ordusuna 
erzak temin edeceklerdi. İmparator da diğer kuvvetlerin başında ilerlemeye devam edecek, bir süre önce 
Selçukluların eline geçmiş olan Malazgirt’i alıp ardından Ahlat’a yürüyecekti. 

Ana kuvvetlerinin başında bulunan imparator, nispeten engelsiz ve engebesiz bir yol üzerinden ağır ağır 
doğuya ilerlemeye başladı. Yol üstünde bir Türkmen kuvvetinin dağıtıldığı ve nerede olduğu belli olmayan 
“Mempet” adlı bir hisarın ele geçirildiği bildiriliyordu. Romanos, ağır yük altında ezilen askerlerinin tepelik 
araziyi aşabileceği bir noktaya, muhtemelen Pasinler’e ulaştıktan sonra yönünü güneye, Hınıs’a, oradan da 
Murat nehrine çevirdi. Bizans ordusunun nerede ikiye bölündüğü açık olmasa bile Murat suyu kenarı bu iş 
için uygun bir yer olmalıydı.

Stratejinin Kör Ettiği Gözler Okla Açılıyor

İmparatorun Ahlat üzerine gönderdiği Rouselios da kuvvetlerinin başında ilerliyordu. Yol boyunca karşısına 
çıkan her şeyi tahrip ediyor, bölge halkını öldürüyordu. Fakat bu esnada hiç beklenmedik bir şey oldu. 
Rouselios komutasındaki Bizans öncüleri hiç ummadıkları bir anda karşılarında Selçuklu askerlerini buldular. 
800 kişi civarında olduğu tahmin edilen bu Selçuklu birliği, ya sultan tarafından Ahlat’ı muhafaza için Selçuklu 
Emîri Sanduk et-Türkî kumandasında gönderilen birliklerdi ya da Ahlat’a yaklaşmış olan Sultan Alp Arslan’ın 
öncüleriydi. Her hâlükârda bu karşılaşma, Bizans kuvvetleriyle Selçuklular’ın Malazgirt öncesi ilk teması, ilk 
karşılaşmasıydı. Bu olaylar yaşanırken Sultan Alp Arslan da hızla Ahlat’a ulaşmış, büyük hesaplaşmaya çok az 
kalmıştı. 

Sadece 800 kişiden oluşan Selçuklu kuvvetleri, araziye hâkim olmalarının da sağladığı avantajla klasik 
ani baskın ve vur kaç taktiğini uyguladılar ve 15.000 kişilik Bizans birliğini perişan ettiler. Beklemedikleri 
anda karşılaştıkları Selçuklu atlılarının oklarına karşı koyamayan Rouselios ve askerleri ağır bir hezimete 
uğradılar. Çoğu öldürüldü. Bir kısmı esir alınırken, çok azı kaçmayı başardı. Esir alınanlar arasında Rouselios 
da vardı. Onu elleri ve kolları bağlı şekilde sultanın huzuruna çıkardılar. Alp Arslan, şaşkın ve perişan Bizans 
komutanından imparator ve ordusu hakkındaki son havadisleri aldı. Bölgede yaptığı zulüm ve tahrip 
sebebiyle cezalandırdıktan sonra Rouselios’un canını bağışladı.

İmparatorun hatırı sayılır bir kuvvetle Ahlat üzerine gönderdiği Rouselios’un komuta ettiği birliğin yanında 
büyük bir haç vardı. Ahşaptan mamul olmakla birlikte baş kısmı gümüşten olan bu haç, firuze parçaları ile 
süslü olup üzerinde yine gümüş bir mahfaza içerisinde korunmakta olan bir İncil bulunuyordu. İmparatorluk 
ordusunun simgelerinden biri olan bu büyük haç, öncü birliğin mağlup edilmesi ile birlikte Selçuklular’ın 
eline geçti. Sultan sevinerek, “Bu, zafer alametidir” dedi ve haçı halifeye gönderilmek üzere Hemedan’a 
yollamalarını emretti. Bu hadise, büyük savaş öncesi Selçuklu ordusuna büyük bir moral kaynağı oldu.122

121 Malazgirt seferinin öncesinde Theodosiopolis dükü (Erzurum valisi) rütbesinde bulunan Ermeni kökenli bir Bizans 
generaliydi. Yiğitliği kadar tedbirsizlik ve aceleciliğiyle de nam salan Basilakes, Malazgirt Muharebesi’nin daha ilk anlarında 
esir düştü. Ama Sultan Alp Arslan tarafından serbest bırakıldı ve İstanbul’a döndü. Daha sonra Nikephoros Bryennios’un 
yerine Dıraç valiliğine (dük) tayin edildi. Bu çalkantılı dönemde öne çıkan birçok Bizanslı komutan gibi o da imparatorluk için 
mücadeleye girişti. Ancak başarılı olmadı ve gözlerine mil çekildi. David Niceolle, a.g.e., s.24.

122 Bundârî, a.g.e., s.38. Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s.258; Ali Sevim, “Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin Mirâtü’z-Zaman fî Tarihi’l-Âyan Adlı 
Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler II-Sultan Alp Arslan Dönemi”, s.38; a.mlf., “İbnü’l-Adim’in Zübdetü’l-Haleb Min Tarihi 
Haleb Adlı Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler”, s.627; a.mlf., Malazgirt Meydan Savaşı, s.63; İbnü’l-Esîr, a.g.e., s.72; Ahmed b. 
Mahmûd, a.g.e., s.95; Mustafa Alican, a.g.e., s.121.
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Bu hadiseler yaşanırken Romanos Diogenes Malazgirt önlerindeydi. Fakat Rouselios’un akıbetinden henüz 
haberdar değildi. Malazgirt’in çok az sayıda askerle muhafaza edildiğini görünce, ordunun tamamının 
kuşatmaya katılmasına gerek görmedi ve bu defa daha büyük bir kuvveti, meşhur Joseph Tarchaneiotes 
kumandasında Rouselios’un ardından Ahlat’a gönderdi. Zira Ahlat onun sonraki durağı olacaktı ve bu konuda 
aklında en ufak bir şüphe yoktu. O, uzaktaki Sultan Alp Arslan’a doğru ilerlediğini zannederken, aslında Sultan 
Alp Arslan’ın ona doğru yaklaşmakta olduğunun farkında bile değildi.

İmparatorun Rouselios’a destek olması için Tarchaneiotes kumandasında gönderdiği bu kuvvetin sayısı 
50.000 civarındaydı. Hatta bir Bizans kaynağına göre ana karargâhtaki asker sayısından daha fazlaydı ve 
ordunun en cesur, en tecrübeli savaşçılarıydı. Ancak Tarchaneiotes biraz ilerledikten sonra Rouselios’un 
başına gelenleri öğrendi. Alp Arslan’ın kaçtığı haberine öyle inanmışlardı ki, Rouselios’u hezimete uğratanların 
yıllardır Anadolu’nun her tarafında karşılaştıkları az sayıdaki Türkmen birlikleri olduğunu zannediyor, 
meselenin ciddiyetini kavrayamıyorlardı. Bu yüzden yolda fazla oyalanmadan Ahlat önlerine gitmekten, sayı 
üstünlüğüne sahip ordusuyla Ahlat’ı kuşatmaktan ve bu arada surların dışındaki bağ ve bahçelerin ürünlerini 
ele geçirerek arkadan gelen ana Bizans ordusuna iaşe sağlamaktan başka bir şey düşünmüyordu. Fakat 
Ahlat’a yaklaşınca Sultan Alp Arslan’ın bölgede olduğunu öğrendi ve büyük bir korkuya kapıldı. Gelişmeleri 
imparatora bildirme fırsatı bile bulamadan ya da gerek duymadan bölgeden uzaklaşmayı tercih etti.123

Bizans ve Ermeni vekâyinâmeleri, yaklaşmakta olan büyük tehlike hakkında imparatoru uyarmaya bile gerek 
görmeden kaçan Roussel ile Tarchaneiotes’i124 korkaklık veya ihanetle itham etmek istemezler. Gerçekten de 
her iki kumandanın sahip olduğu şan ve şöhret göz önünde bulundurulduğunda, imparatoru bu şekilde 
kaderine terk ederek bölgeden uzaklaşmış olmaları inanılacak gibi değildir. Bazı Batılı yazarlar bu konuyu şu 
şekilde açıklarlar: 

“Bu eylemin en mantıklı izahı, karşılaşmanın yeri, Selçuklu kuvvetlerinin de iki ana harp nizamında bulunması 
ve arazi şartları gibi etkenlerle bağlantılı olmalıydı. Kaldı ki, Ahlat’a giren birliklerin çok daha büyük bir 
düşman ordusunun öncü kıtaları olduğunu bilmelerine imkân da yoktu. Şayet Alp Arslan Ahlat’ta değilse, 
pekâlâ Malazgirt’e yardım götürmek için tepelik arazide ilerliyor olabilirdi. Bu takdirde, Süphan dağının batı 
yamacını dolanan kestirme yolu kullanması kadar doğal bir şey olamazdı. Türk askerî geleneklerinden bilinen 
o ki, Ahlat önlerinde olan biten bir kez duyulduğunda, Selçuklu süvarisinin geri dönüp tepe yamaçlarından 
süratle hareket ederek Roussel ve Tarchaneiotes birlikleriyle Romanos’un arasındaki bağı koparması işten bile 
değildi. Eğer bu farazî yorum doğruysa, Bizans kumandanlarının göl kıyısı boyunca apar topar güneye çekilip 
vadi üzerinden Muş Kalesi’ne gitmeleri askerî bir mantığa dayanıyordu.”125  

İmparator, Rouselios’un mağlubiyeti ve Tarchaneiotes’in kaçışından habersiz 4 Zilkade 463 (23 Ağustos 
1071) Salı günü Malazgirt’i aldı. Kaleye muhafız yerleştiren imparator, Ahlat önlerinde alınan yenilgiden 
ve Alp Arslan’ın varlığından habersizdi. O, ordugâhta doyasıya eğlenen askerlerin arasında zaferi kutlarken 
Malazgirt’in düştüğü haberi 40-50 km uzağındaki Alp Arslan’a ulaştı. Hemen Malazgirt’e doğru hareket eden 
Alp Arslan, 24 Ağustos günü Süphan dağının kuzey eteklerinde ordugâhını kurmuştu. Yüksek bir tepe

123  Mikhael Attaleiates, Tarih, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008, ss.154-162; Ioannes Zonaras, 
Tarihlerin Özeti, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008, ss.133-135; David Nicolle, a.g.e., s.57; Claude 
Cahen, a.g.e., s.91; Semavi Eyice, a.g.e., ss.37-40; Ali Sevim, Malazgirt Meydan Muharebesi, ss.60-63; Muharrem Kesik, a.g.e., 
ss.83-85; Cihan Piyadeoğlu, a.g.e., ss.178-181; Mustafa Alican, a.g.e., ss.121-124. 

124 Tarchaneiotes ailesi, II. Basileios zamanında (976-1025) tarih sahnesine çıkan ve Bizans İmparatorluğu’na hizmet eden 
ailelerden biridir. Ailenin adı, muhtemelen Trakya’nın Kypsela yakınlarındaki Tarchaneion köyünden geliyor. Bununla birlikte 
Tarchaneiotesler’in Türk ya da Gürcü kökenli olduklarına dair de iddialar vardır. Bizans idaresinde üst düzey aristokratlar, 
zaman zaman da askerî komutan olarak görev yaptıkları için devletinin siyasî ve askerî meselelerinde aktif bir rol oynamışlardı. 
Ailenin en meşhurlarından olan Joseph Tarchaneiotes, Romanos’un tecrübeli generallerinden biri olarak Malazgirt seferine 
katıldı. Bu seferde Bizans ordusunun üst düzey komutanlarındandı. Komutası altında 30-40.000 asker vardı. İmparator’un 
emri üzerine, Malazgirt Savaşı öncesinde Ahlat’ı ele geçirmek üzere o bölgeye hareket etti. Ancak buraya doğru hareketinden 
sonra muhtemelen ana Selçuklu kuvvetleriyle karşılaştı ve imparatora haber dahi vermeden savaş alanını terk etti. Onun bu 
hareketi ya da ihaneti, Bizans ordusunun savaşı kaybetmesinin en önemli sebepleri arasında gösterilir.

125  David Nicolle, a.g.e., s.57.
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üzerinden Bizans ordugâhını ve sahayı inceleyip savaş planlarını hazırladığından, yine aynı tepelere Selçuklu 
birliklerini yerleştirdiğinden imparatorun hiçbir şeyden haberi yoktu. 

Bu sırada ordudaki hayvanlara yem aramak üzere ordugâhtan ayrılan bazı Bizans süvarileri, Selçuklular 
tarafından pusuya düşürüldü. Haberi alan imparator, Suriye ve Ermenistan’daki kuvvetleri kumanda eden ve 
bunları takviye olarak Bizans ordusuna getiren Basilakes’ten, Bizans süvarilerini pusuya düşüren kuvvetlerin 
kim olduklarını ve nereden geldiklerini öğrenmesini istedi. Sultanın ve ordusunun kaçtığından emin olan 
Rouselios ve Tarchaneiotes’in durumu hakkında hiçbir malumatı bulunmayan Basilakes, Bizans süvarilerinin 
karşılaştığı Selçuklu birliklerinin Ahlat Kalesi’ndeki Türk garnizonundan olduklarını ve etrafı yağma etmek için 
dışarı çıkmış olacaklarını söyledi. Şaşılacak şekilde ne imparatorun ne de ordunun kumanda kademesinin, 
Bizans ordugâhının çok yakınına kadar gelerek büyük savaş için tedbirlerini alan ve hazırlıklarını yapan 
Selçuklu kuvvetlerinden haberi bulunuyordu. 

İmparator yine de Nikephoros Bryennios kumandasında bir birliği onların üzerine gönderdi. Nikephoros 
Bryennios, Selçuklular’ın zannedildiği kadar az sayıda olmadıklarını görünce telaşlandı. Dört bir taraf düşman 
kaynıyor, Bizanslı savaşçılar sinsi pusulara çekiliyordu. Tam bir çembere hapsolup sıkışmak an meselesiydi. 
Şahit olduğu bu manzaradan sonra belki de Bizans ordusunu bekleyen tehlikenin ilk defa o farkına 
varıyordu. Durumu hemen imparatora bildirdi ve yardımcı kuvvet istedi. Fakat imparator, daha önce de ciddi 
tenkitlerine maruz kaldığı Nikephoros’un bu yardım çağrısını fazla önemsemedi ve onu korkaklıkla suçladı. 
Bizans karargâhı, Nikephoros’un karşılaştığı kuvvetlerin Selçuklu ordusunun öncüleri olabileceği ihtimalini 
aklına bile getirmese de bu savaşçılar daha önce bildikleri Türkler’den daha gözü pek ve usta savaşçılardı. 
Korkusuzca Bizans askerlerinin arasına dalıyorlar ve hasımlarını göğüs göğse mücadeleye zorluyorlardı. 
Bizanslılar’ın, her zamanki Türkmenler’le değil, çok daha disiplinli, iradeli ve sıkı talimli bir Selçuklu kuvvetiyle 
karşı karşıya oldukları kesindi. 

İmparator, Nikephoros’un başaramadığı işi, yani çevredeki Selçuklu atlılarını temizleme işini bu sefer 
Basilakes’e verdi. Basilakes’in yeni birliklerle geldiğini gören Türk atlıları, Bizanslılar’ı savaşa çekmek için onların 
yakınlarına kadar geldiler. Ardından birdenbire kaçıyormuş gibi geri çekilmeye başladılar. Bunların gerçek Türk 
ordusundan değil, sadece Ahlat Kalesi yağmacılarından olduklarını imparatora ispatlamak isteyen Basilakes 
ve yanında bulunan birlikler tedbirsizce ileri atılıp onları takibe koyuldular. Basilakes ve askerleri karargâhtan 
iyice uzaklaştıktan sonra kaçtıklarını zannettikleri Türk atlılarının aniden geri dönüp saldırmaları neticesinde 
öyle bir bozguna uğradılar ki, Bizans askerlerinden bu felaketi geriye bildirecek tek bir haberci bile kalmamış, 
kumandan Basilakes ise esir düşmüştü.

Basilakes’in akıbetinden habersiz olan imparator, onun ardından bir tedbir olarak Nikephoros Bryennios 
idaresinde bir kuvvet daha gönderdi. Nikephoros arazide ilerliyor, ancak dost veya düşman hiç kimseyle 
karşılaşmıyordu. Durumdan şüphelense de ilerlemeye devam etti. Biraz sonra uzaklarda, bazı tepelerde Türk 
atlılarının olduğunu fark edince endişesi arttı. O esnada Basilakes’in imha edilen kuvvetlerinin cesetleriyle 
karşılaştı. Ölmek üzere olan yaralı bir Bizans askeri görünce hemen yanına gitti. Son nefesinde olan biteni 
anlatmaya çalışan bu adamı dinlerken Türk atlıları birden tepelerden indiler ve Nikephoros ve adamlarının 
etrafını sardılar. Çok hızlı gelişen bu Türk taarruzu karşında durmak mümkün değildi. Belki Bizans ordugâhına 
kaçabilirlerse canlarını kurtarabilirlerdi. Ancak etrafları sarılmış, çok müşkül bir duruma düşmüşlerdi. Bu sırada 
göğsünden bir mızrak ve sırtından zırhını delip giren iki ok yarası alan Nikephoros, çemberi yarmayı başardı 
ve binbir zorlukla az sayıda askeriyle birlikte ordugâha ulaştı. 

Üst üste yaşanan mağlubiyetlerin öğrenilmesi, Bizans karargâhında bir kargaşaya sebep oldu. Canını 
ordugâha atan Bizans askerleri dehşet ve korkuyla dağınık bir şekilde buraya geliyor, her tarafta yaralıların 
çığlık ve inlemeleriyle onları tedavi etmeye çalışan tabip ve sağlık görevlilerinin telaşlı sesleri duyuluyordu. 
Bu esnada daha önce esir edilmiş bazı Selçuklu askerleri, bu kargaşadan istifadeyle kaçmaya teşebbüs ettiler. 
Bunlardan bazıları kaçmayı başardı, ama birçoğu başarısız olup öldürüldü. Bütün bunlardan sonra Bizans 
ordugâhı etrafında görülen muharebe gücü yüksek Türk atlılarının bölgesel Türkmen güçleri olmadığı ve 
zannedildiğinin aksine Sultan Alp Arslan’ın Bizans ordugâhının çok yakınlarında bulunduğu anlaşıldı. 
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Ancak iş işten geçmişti. İmparator, aldığı yanlış istihbaratların da etkisiyle rahat ve tedbirsiz davranıp 
ordusunu çok sayıda parçaya bölmesinin bedelini ödüyor, çaresizce kuvvetlerinin önemli bir kısmının daha 
muharebeye girmeden imha edilmesine ya da dağılmasına şahit oluyordu. Bu sırada Sultan Alp Arslan gelmiş 
ve ordusunun su sıkıntısı çekmemesi için, bu yörelerdeki dağlardan inen birkaç küçük kolla beslenen bir 
çay kenarında karargâhını kurmuştu. Hacıhan ile Hözdemir arasında olduğu bilinen ve Zahva (Zaho, Zehve, 
Zahva)126 ismiyle anılan düzlüğe hâkim tepelere mevzilenen Selçuklu birlikleri hem Bizans ordugâhını hem 
de savaşın yaşanacağı Zahva ovasını tamamen kontrol altında bulunduruyorlardı. Tepe yamaçlarında, yaylaya 
yukarıdan baktığı halde aşağıdan görünmeyen, Malazgirt’in güney ve güneydoğusuna uzanan bu sağlam 
ordugâh, savaş öncesinde Selçuklu ordusuna stratejik bir üstünlük kazandırmıştı.

Bütün sefer planları altüst olan Romanos Diogenes, uzaklarda sandığı Alp Arslan’ın burnunun dibine kadar 
gelmiş olmasını şaşkınlıkla karşılasa da hemen ordusunun kalan kısımlarını toplamaya ve savaşa hazırlanmaya 
başladı. Artık Ahlat’a gitmesinin bir faydası olmadığı gibi, güvenli de değildi. Bu arada imparator, büyük 
bir kuvvetle Ahlat’a göndermiş olduğu Tarchaneiotes’i çağırdı. Hâlbuki Tarchaneiotes bölgeyi çoktan terk 
etmişti. Oradan da ümidine kesen imparatorun, orduyu önünde uzanan düzlüğe indirip askerlerine harp 
nizamı almalarını emretmekten başka seçeneği yoktu.

Sonuç

Sultan Alp Arslan, uyguladığı başarılı stratejisiyle Bizans ordusunun bütün tedbir ve hazırlığını bozup şaşkına 
çevirmiş, hatta daha esas muharebeye girişmeden Bizans ordusunun önemli bir kısmını ya imha etmiş ya 
da kaçmaya mecbur bırakmıştı. Artık son ve büyük hesaplaşma vakti gelmişti. Sultan Alp Arslan Ahlat’tan 
hareket etti. Süphan dağının batı eteklerini dolaşıp Zahva düzlüğüne doğru yürüdü. Büyük ümitler beslediği 
Tarchaneiotes’un kaçmış olduğunu öğrenen Bizans imparatorunun artık fazla seçeneği kalmamıştı. Çaresiz o 
da Zahva’ya geldi ve savaş öncesi son hazırlıklarını yapmaya başladı. Yaptığı bütün planlar ve stratejisi suya 
düşmüş, Sultan Alp Arslan’ın plan ve stratejisine boyun eğmek zorunda kalmıştı.
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düzlüğün adı olan Rahva’yla karıştırılmış ve Malazgirt Savaşı’nın mevkii Rahva ovası olarak kabul edilmiştir. Halbuki savaşın 
mevkii Rahva ovası değil, Zahva’dır.
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Malazgirt Zaferi’nin Kazanılmasında

Selçuklu Komutanlarının Rolü

Cevdet YAKUPOĞLU*

Giriş

Malazgirt Zaferi’nin127 kazanılmasında hiç tartışmasız birinci derecede pay Büyük Selçuklu sultanı Alp 
Arslan’ındır. Sultan Alp Arslan’ın çocukluğundan beri almış olduğu askerî ve idari eğitim, babası Çağrı Bey’in 
kumandanlık genlerini taşıması, 1063 yılının sonlarından itibaren Malazgirt muharebesinin yapıldığı 1071 
Ağustos ayına kadarki süreçte bizzat elde ettiği hükümdarlık tecrübesi ve amcası Tuğrul Bey’den itibaren 
Büyük Selçuklu ordusunun zaferlerle dolu geçmişinden aldığı ilham ve güven, Selçuklu sultanının Bizans 
ordusunu mağlup edebilme başarısının altında yatan başlıca etkenlerdir. Yine Sultan Alp Arslan’ın savaş 
öncesinde Anadolu’ya akınları devam ettiren Selçuklu emir ve kumandanlarına tam destek vermesi ve onları 
bu konuda teşvik etmesi de onun zaferin alt yapısını tesis noktasındaki birikimini ortaya koymuştur. 

Bu çerçevede Büyük Selçuklulara ve Türklük âlemine Anadolu’nun kapılarını açan Malazgirt muharebesinin 
kazanılmasında Sultan Alp Arslan’ın beylerinin, emir ve kumandanlarının da rolünün olduğu inkâr edilemez. 
Bu beylerin günümüz Türk gençliği tarafından tanınmasında hem ilmî hem milli ve hem de tarihî manada 
gerekliliğinin olduğunu da burada belirtmekte fayda mülahaza ediyoruz. Bu beylerin ve komutanların 
önemli bir kısmı zafer öncesinde de Anadolu’da gaza ve akın faaliyetlerine iştirak etmişler ve bu sayede hem 
kendileri tecrübe edinmişler ve hem de gelecekte Selçuklu ordusunun Malazgirt’te bir zafer kazanmasının alt 
yapısının oluşmasına katkı sunmuşlardır. Muharebeye iştirak eden bazı kumandanların savaş öncesi Anadolu 
akınlarına da katılmaları hasebiyle, bu emir ve kumandanların ayrı ayrı değil, tek bir listede verilmeleri uygun 
bulunmuştur. Savaş öncesinde Anadolu akın ve gazalarıyla ve savaş sırasında ise bizzat muharebeye iştirak 
etmek suretiyle zafere katkı sunan Türk kumandan ve beyleri aşağıda sırasıyla ele alınmıştır.

Malazgirt Savaşı Öncesi Anadolu Akınlarında Temayüz Etmiş Türk Beyleri ile Malazgirt Muharebesi’ne 
İştirak Etmiş Türk Emir ve Kumandanları

Afşin; Bekçioğlu, et-Türkî: Malazgirt Savaşı öncesinde Anadolu Türk akınlarını başarıyla idare eden ve 
ismi Bizans tarafında korkulu bir rüyaya dönüşen Afşin, döneminin mühim Selçuklu beylerindendi. Sultan 
Alp Arslan, başlangıçta bu beyi diğer bir Selçuklu emiri olan Hâcip Gümüştegin’in maiyetine vermişti. 
Gümüştegin ise beraberinde Ahmedşah et-Türkî ve Afşin et-Türkî olmak üzere Anadolu içlerine Türk akınlarını 
organize ediyordu. Bu üç Türk emiri 1066-1067 arasında Murat ve Dicle nehirleri havzasında, Nizip ve Hısn-ı 
Mansur (Adıyaman) yörelerinde icra ettikleri başarılı akınlarda Bizans kuvvetlerini mağlup etmişlerdi. Bu 
beylerin harekât üsleri Ahlat olduğu için Anadolu akınları bittiğinde buraya dönmeyi âdet edinmişlerdi. Afşin 
Bey, Ahlat’a döndükten az zaman sonra türlü nedenlerden dolayı arasının açıldığı Gümüştegin’le giriştiği bir 
tartışmada onun ölümüne neden olmuştur.128 Elbette ki bu hadiseden haberi olacak olan Sultan Alp Arslan’ın 

* Prof. Dr., Kastamonu Üniversitesi.

127 Malazgirt Savaşı ile ilgili çok sayıda yerli ve yabancı yayın mevcuttur. Bunlardan bahsetmek, tebliğ metninin sınırlarını 
zorlayacaktır. Bkz. Faruk Sümer, Ali Sevim, İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, TTK Yayınları, Ankara 1988, ss.1-73; 
Malazgirt Armağanı, TTK Yayınları, Ankara, 1999.

128 Abû’l-Farac, Abû’l-Farac (Bar Hebraeus) Tarihi, Çev. Ö. Rıza Doğrul, C. I, TTK Yayınları, Ankara 1999,  s.318; İbnü’l-Esîr, el-Kâmil 
fi’t-Tarih (İslam Tarihi), Çev. A. Ağırakça, Beşir Ersoy vd, C. 8, Ocak Yayınları, İstanbul 2016, s.512; M. Altay Köymen, Alp Arslan 
Zamanı Selçuklu Askerî Teşkilatı, Ankara Ünviversitesi Basımevi, 1970, s.33; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi- Selçuklular Dönemi, 
TTK Yayınları, Ankara 2014, s.60; M. Halil Yinanç, Türkiye Tarihi Selçuklular Devri, Haz. R. Yinanç, C. I, TTK Yayınları, Ankara 2013, 
ss.53-54.
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böyle bir hadiseyi tasvip etmesi mümkün değildi. Bu nedenle Afşin Bey, kendisine bağlı Türkmen 
topluluklarının başında Anadolu’nun içlerine doğru çekilmek zorunda kalmış ve bütün enerjisini Bizans’la 
muharebelere sarf etmiştir. Afşin Bey, Fırat nehrini geçmiş, karşısına çıkan Bizans birliklerini birkaç defa 
bozguna uğratmış, neticede Ayıntab (Antep) yöresinde Dülük’ü zapt etmiştir. Devamında ise Antakya 
önlerine ulaşarak, şehri muhasara etmiş, çevresini de yağmalamıştır (1067). Sonraki günlerde ise Malatya 
civarında bir Bizans ordusunu daha yenmiş, ayrıca Kayseri şehrini de ele geçirerek tahrip etmiştir. Bugünkü 
Karaman yöresi üzerinden Kilikya’ya inmeyi başaran Afşin Bey, Amanos Dağları’nı da aşarak Halep’e ulaşmıştır. 
İkinci bir defa daha Antakya’yı kuşattığı günlerde Alp Arslan’ın kendisini affettiği haberini alması üzerine, elde 
ettiği ganimetlerle birlikte Suriye topraklarından ayrılmış ve Irak üzerinden Ahlat’a gelmiştir (Nisan 1068).129 

Bizans tahtına yeni çıkan İmparator Romen Diyojen’in Suriye taraflarına indiğini öğrenen Afşin Bey, 
beraberinde Ahmedşah et-Türkî adlı Türkmen beyi de olduğu halde Ahlat Selçuklu üssünden ayrılarak 
Orta Anadolu’ya girmiş, akınlarının şiddetini öncekilere göre daha da artırarak Bizans’ın müstahkem 
mevkilerinden Ammûriye (Amorion)’yi ele geçirmiştir. İmparatorun bölgeye ulaşmasından az önce Afşin 
Bey buradan ayrılarak Anadolu içlerine çekilmeyi başarmıştır (1068). Afşin Bey, bu tarihlerden sonra da 
Anadolu akınlarına devam etmiştir. Çünkü Romen Diyojen’le Selçuklu sultanı Alp Arslan arasında henüz bir 
barış anlaşması imzalanabilmiş değildi. Nitekim Afşin Bey, 1069 yılında Selçuklu akıncı beylerinden Sunduk 
(Sanduk) ve Ahmedşah et-Türkî ile müştereken Anadolu akınlarını yürütmüştür. Birkaç ay geçtikten sonra 
bu defa da Sultan Alp Arslan’ın eniştesi Erbasan’ı130 takiple görevlendirilen Afşin Bey, 1070 yılında Anadolu 
içlerine doğru hızla ilerlemiş ve Erbasan’ın Bizans ordularını mağlup ettikten sonra, karşı taraftan gelen teklif 
üzerine Bizans’a sığınarak İstanbul’a geçtiğini öğrenince o da peşinden batıya yönelmiştir. Sivas-Kayseri-
Denizli (Ladik)-Honaz yörelerindeki tahribatından sonra Marmara Denizi sahillerine, Kadıköy’e kadar ulaşarak 
Erbasan ve adamlarının kendisine teslimi noktasında Bizans imparatorunu tehdit etmiştir. Buna rağmen 
Erbasgan’ı teslim alamayan Afşin Bey, “Batıda denize ulaşmış ilk Selçuklu beyi” olma sıfatını elde ederek ve 
bol ganimet alarak (1000 veya 6000 at vs.) ilkbaharda Toros Dağları üzerinden Ahlat’a dönmüş ve sultana 
yazdığı bir mektupla Anadolu seferleri hakkında onu bilgilendirmiştir (1071 yılı bahar ayları). Afşin Bey, Sultan 
Alp Arslan’ı Anadolu’nun fethine yönlendirici ve cesaret verici ifadelerden oluşan bu mektubunda, Bizans’ın 
durumunun parlak olmadığını, Romen Diyojen’in ve birliklerinin Selçuklular karşısında fazla mukavemet 
edemeyeceğini beyan etmiştir: “İşte Rûm (Bizans) ülkelerini istila edip büyük ganimetlerle geldim. Rûmlar 
bizimle savaşacak kudrette değildir.” Kısa süre sonra Afşin Bey, Anadolu’ya tekrar gönderilecek ve Alp Arslan’ın 
Halep (Suriye-Mısır) seferi esnasında, ilaveten sefer dönüşünde sultana Anadolu’dan çok önemli istihbarat 
bilgilerini ulaştıracaktır.131  

Afşin Bey’in 26 Ağustos’ta Malazgirt muharebesinde Selçuklu ordusunun bir kısmına kumanda ettiği bir 
gerçek olarak kabul edilmektedir. Onun gerek Anadolu akınları boyunca Bizans ordularını yıpratması ve 
yorması, gerek Anadolu’nun coğrafi, askerî ve stratejik bütün yönlerini öğrenerek Selçuklu sultanına bir 
rapor olarak sunması ve gerekse de yaptığı taciz akınlarıyla Romen Diyojen’in Selçuklulara karşı gereğinden 
fazla hırs göstermesini, kin bağlamasını ve dolayısıyla da hatalar yapmasını sağlaması açılarından üzerine 
düşeni ifa ettiğine şahit oluyoruz. Bu çerçevede Malazgirt’te kazanılan zaferin arka planında Afşin Bey’in 5-6 
yıl boyunca Anadolu’nun doğu ucundan batı ucuna ve en güneyine kadar gerçekleştirdiği her türlü faaliyetin 
katkısı mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

129 Abû’l-Farac, a.g.e., s.318; Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), Çev. 
Hrant Andreasyan, TTK Yayınları, Ankara 2000, ss.133-136; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi- Selçuklular Dönemi, TTK Yayınları, 
Ankara, 2014, s.61; Süleyman Tülücü, “Malazgirt Savaşına İştirak Eden Türk Beyleri ve Hal Tercümeleri”, ATÜ İlahiyat Fakültesi 
Dergisi, S. 7, 1986, s.309.

130 Erbasgan/Erisığı (Kurtçu).

131 Nikephoros Bryennios, Tarihin Özü, Çev. B. Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008, ss.45-46; Mikhael Attelaiates, 
Tarih, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008, ss.146-147; Ahmed b. Mahmud, Selçuknâme, Haz. Erdoğan 
Merçil, Bilge Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2011, ss.90-99; Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zeman fî Tarihi’l-Âyan. Yay. Ali Sevim, 
TTK Yayınları, Ankara 1968, ss.137,139,144,146,147,149; Ali Sevim, “Sıbt İbnü’l-Cevzî’nin Mir’atü’z-Zaman fî Tarihi’l-Âyan Adlı 
Eserindeki Selçuklularla İlgili Bilgiler II: Sultan Alp Arslan Dönemi”. Makaleler 2, Haz. Semih Yalçın, Süleyman Özbek, Berikan 
Yayınevi, Ankara 2005, ss.252,256; Abû’l-Farac, a.g.e. ss.320-321; Ali Sevim, Ünlü Selçuklu Komutanları, TTK Yayınları, Ankara 
1990, ss.18-28; Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1993, s.23.
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Afşin Bey, Malazgirt Zaferi sonrasında da Selçuklu Devleti hizmetinden ayrılmamış ve Suriye bölgesini idare 
eden Melik Tutuş’un maiyetinde bir müddet görev almıştır.132 

Arslantaş (Arslan Taş): Sultan Alp Arslan’ın emriyle 1067-1070 tarihleri arasında gerçekleştirilen Anadolu 
akınlarında Hâcib Gümüştegin, Afşin, Ahmedşah et-Türkî ve Dilmaçoğlu Mehmed gibi Türkmen beyleriyle 
beraber Arslantaş da yer almıştı.133 Arslantaş’ın bundan sonra Malazgirt muharebesi de dâhil ismi zikredilmiyor. 
Ancak bu bey, 1078’lerde Melik Tutuş’un maiyetinde çalışmış, 1079’da oradan ayrılarak Anadolu’ya geçmiş 
ve bir müddet de Kutalmışoğlu Süleymanşah’ın hizmetinde faaliyet göstermiştir. Sonraki yıllarda da Büyük 
Selçuklu sultanlarından Melikşah’ın ve Berkyaruk’un emri altında birçok vazifeyi (Haçlılarla ve Batınîlerle 
savaş vb.) ifa ettiği görülen Arslantaş, 1097 yılı itibarıyla halen hayatta idi. Bu çerçevede onun Malazgirt 
muharebesine katıldığında genç veya orta yaşlarda bir kumandan olduğunu söyleyebiliriz. Arslantaş, eğer 
muharebede bizzat bulunmamışsa bile bu defa da onun savaş öncesi Anadolu akınlarına katkısı vasıtasıyla 
Malazgirt Zaferi’nde tuzu bulunmuş olmaktadır.

Artuk Bey: Malazgirt Savaşı’na katılan Türk beyleri arasında bulunduğuna dair konu ile ilgilenen tarihçilerin 
çoğu hemfikirdirler. Artuk Bey, XI. yüzyıl ikinci yarısının Selçuklu ülkesinde faaliyet göstermiş en etkili ve 
en başarılı Türk beylerinin başında gelmektedir. O, Sultan Alp Arslan’ın emrinde olarak 1064 tarihinde 
Kafkasya ve Doğu Anadolu seferine katılmıştır. Bu beyin, 1071’e kadar da bazı akınlara iştirak ettiği tahmin 
olunmaktadır. 26 Ağustos günü Bizans’la vuku bulan Malazgirt muharebesinde de önemli rol üstlenen Artuk 
Bey,134 zafer sonrasında yine Sultan Alp Arslan’ın ve halefi Melikşah’ın izni çerçevesinde Anadolu akınlarına 
iştirak etmiş, Kızılırmak ve Yeşilırmak havzalarının yolunu açmıştır. Hatta o, 1072’de Sakarya boylarına gelmiş, 
karşısına çıkan Bizans birliklerini mağlup etmiştir.135 Reşidüddin onun Mardin, Malatya, Micingerd, Amid 
(Diyarbakır) ve Harput yörelerini fethettiğini ve sonraki yıllarda bu beyin evlatlarının bu yöreleri idareleri 
altında bulundurduğunu nakletmiştir.136 1073 sonrasında ise Melikşah başka görevler vermek üzere Artuk 
Bey’i Anadolu’dan çekmiştir. 1091 yılında Kudüs’te vefatına kadar hemen hemen bütün vazifelerini başarı 
ile yerine getirmiştir.137 Onun Malazgirt Zaferi’nden 20 yıl sonra eceliyle vefat ettiği düşünülürse, bu savaş 
esnasında orta veya biraz üzerinde yaşa ve o ölçüde de tecrübeye sahip olduğu yorumu yapılabilir. 

Görüldüğü üzere Artuk Bey, hem Malazgirt Zaferi öncesi Anadolu’daki akın görevi, hem savaş esnasında 
komuta ettiği birlikleri başarı ile sevk ve idare etmesi, hem de zafer sonrası Anadolu akınlarını sürdürmesi 
vesilesiyle Anadolu Türk tarihinde mümtaz bir yer elde etmiş, kendisinin vefatından sonra oğulları tarafından 
Diyarbakır, Mardin ve Hısnıkeyfa (Hasankeyf ) yörelerinde tesis edilmiş beylik de ona izafeten Artuklular adıyla 
tarihe geçmiştir. Mirhond, Sultan Melikşah’ın vilayetlerin idaresini emirlerine taksim ederken Hısnıkeyfa 
(Hasankeyf )’yı da Artuk’un yönetimine tahsis ettiğini dile getirmiştir.138 

132 Afşin’in faaliyetleri hakkında ayrıca bkz. Azimî Tarihi Selçuklular Dönemiyle İlgili Bölümler (1038-1039). Çev. Ali Sevim, TTK 
Yayınları, Ankara 2006, ss.22,26; İbnü’l-Esîr, a.g.e., ss.512-513; Ahmed b. Mahmud, a.g.e., ss.90-92,98-99,110; M. Altay Köymen, 
Alp Arslan Zamanı Selçuklu Askerî Teşkilatı. s.58; M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi (Alp Arslan ve Zamanı), 
TTK Yayınları, ss.24-25; Faruk Sümer, “Afşin”, DİA, C.1, 1988, ss.440-441; Claude Cahen, “İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt 
Savaşı”, Çev. Zeynep Kerman, Türkiyat Mecmuası, C. XVII, ss.84-85,87; M. Halil Yinanç, a.g.e., ss.58,59,60; Ali Sevim, Ünlü 
Selçuklu Komutanları, ss.18-32.

133 Ali Sevim, Ünlü Selçuklu Komutanları, s.24.

134  Artuk Bey’in Çavlı, Çavuldur, Dânişmend, Mengücük ve Saltuk gibi beylerle birlikte Malazgirt Savaşı’na iştirak ettiğine dair 
bkz. Raşîd al-Dîn Fazlallah, Câmi’ al-Tavârîh, Yay. Ahmed Ateş, C. II, TTK Yayınları, Ankara 1999, s.33.

135 Artuk Bey’in Malazgirt sonrası Anadolu’daki faaliyetleri için bkz. Nikephoros Bryennios, a.g.e., ss.95-97; Ali Sevim, “Artuk b. 
Eksük”, DİA, C.3, ss.414-415.

136 Raşîd al-Dîn Fazlallah, a.g.e., s.38.

137  Bundârî, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, Çev. Kıvameddin Burslan, TTK Yayınları, Ankara 1999, ss.76-78.

138 Muhammed b. Hâvendşâh b. Mahmûd Mîrhând, Ravzatu’s-Safâ fî Sîreti’l-Enbiyâ ve’l-Mülûk ve’l-Hulefâ (Tabaka-i Selçûkiyye), 
Çev. Erkan Göksu, TTK Yayınları, Ankara 2015, s.121; Artuk’un Diyarbakır yöresi fethine iştiraki ve Süleymanşah’a karşı hareketi 
hakkında bkz. Abû’l-Farac, a.g.e., ss.330,332.
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Aytegin; es-Süleymanî? Sultan Melikşah’ın Dayısı: Sultan Alp Arslan’ın kardeşi Süleyman’ın 
komutanlarından olduğu için Süleymanî nisbesi ile anıldığı ileri sürülen bir Selçuklu emirinin (Aytegin es-
Süleymanî) Malazgirt’te bulunduğu ileri sürülse de bu şahıs, Alp Arslan tahta geçtikten kısa müddet sonra 
bir bahane ile ortadan kaldırılmıştır. Şöyle ki Aytegin Süleymanî, Tuğrul Bey devrinde Bağdat şahnesi olup, 
ayrıca Arslan Besasirî’nin yakalanması operasyonlarında da yer almıştı. Bu emir, Alp Arslan’ın ilk hükümdarlık 
yıllarında da Bağdat şahnesi idi. Sultan, Mart 1064’te Bağdat’a geldiğinde yanında Aytegin Süleymanî de 
vardı. Ancak bu emir, sonraki süreçte bizzat sultanın kendi kılıcıyla öldürülmüştür.139 Dolayısıyla Aytegin 
Süleymanî’nin 26 Ağustos 1071 itibarıyla artık hayatta olmaması icap eder. Yine de bazı İslam kaynakları 
Aytegin Süleymanî’yi uzun yıllar yaşamış göstermişlerdir. Hatta M. Altay Köymen de eserinde hem Aytegin 
Süleymanî’nin 1066’da öldürüldüğünü ayrıntılarıyla anlatır, hem de 1071 Halep seferinde görev alan ve 
sonraki günlerde 1072’de Bağdat şahneliğinden azledilen şahsı da Aytegin Süleymanî olarak verir. 

Bu noktada Malazgirt muharebesine iştirak eden Aytegin adlı emirin, aynı yıllarda Selçuklular hizmetinde 
bulunan Hâcib Aytegin olduğu kanaatindeyiz. Bu emir aynı zamanda Sultan Melikşah’ın dayısı idi.140 Malazgirt 
Savaşı öncesinde Sultan Alp Arslan’ın Halep seferinde de bulunan Aytegin’in141 Selçuklu ordusunun ardından 
hızlı bir şekilde Ahlat’a geri dönerek Malazgirt muharebesine katılmış olduğu belli oluyor.142 Aytegin, 
muharebe esnasında bizzat Alp Arslan’ın en yakınındaki kumandanlardan biri olmuştur. Nitekim Aytegin, 
savaşın en hararetli bir yerinde Alp Arslan’ın huzurunda atından inerek yeri öpmüş ve Sultanın muharebede 
bu kadar göğüs göğüse harp etmesine, canını tehlikeye atmasına gerek olmadığını, Müslümanların lideri 
olarak onlara savaş sonunda da lazım olacağını ifade eden sözlerle onu korumak, çatışma gerisine dönmesini 
sağlamak istemiştir. Ancak Sultan ise Müslümanların huzuru için şimdi sıkıntı çekme zamanı olduğunu, 
düşmanın bozguna uğradığını gördükten sonra rahat etme vaktinin geleceğini söyleyerek Aytegin’in sıcak 
çatışma alanının dışına çıkma teklifini reddetmiş ve hatta onu bizzat savaşa teşvik etmiştir.143  

Aytegin, zafer sonrasında Sultan Alp Arslan’ın hizmetinde bulunmaya devam etmiştir. Alp Arslan’ın ölümünden 
az evvel Bağdat şahneliğine getirilmiş, ancak Halife’nin muhalefeti yüzünden kısa süre sonra görevden 
alınmıştır (1072).144 Ali Sevim, bu beyden Aytegin es-Süleymanî adıyla bahsetmiş ve onun 1075’te Bağdat’taki 
faaliyetini (Kutalmışoğullarının İsfahan’a Sultan Melikşah’ın nezdine gönderilmesi) aktarmıştır.145 Hatta 1094 
tarihinde bile Bağdat şahnesi olarak Aytegin adlı bir emirin adı geçmektedir. 1104 yılındaki Basra valisinin adı 
ise Aytegin el-Halebî idi.146 Bu durumda 1050’lerden 1090’lara kadar geçen kırk yılda birkaç ayrı Aytegin isimli 
Selçuklu emiri mevcut görünüyor. Bundan dolayı İslam kaynakları Hâcip Aytegin, Aytegin Süleymanî ve diğer 
emirlerden Aytegin adını taşıyanları bir süzgeçten geçirmeden nakletmekle yetinmişlerdir. 

139 Köymen, Sultan Alp Arslan’ın 1066 yılında gerçekleştirdiği Hârizm seferi esnasında kardeşi Süleyman’ın hâcibi Aytegin’le 
karşılaşması olayını nakleder. Bu rivayete göre Sultan Aytegin’le karşılaştığında ona çıkışmıştır. Bunun sebebi ise Alp Arslan 
1064 yılında tahta çıktığında güya Aytegin ona iltihak etmede (biat etmede) gecikmiştir. Bunu bizzat Aytegin’in yüzüne 
vuran Sultan onu yanına çağırmış, atından inerek Alp Arslan’ın önünde duran Aytegin, Sultanın bir kılıç darbesiyle hayatını 
kaybetmiştir (1066). Bkz. M. Altay Köymen, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, ss.55,57,62,66,123,145,208,209; Sıbt İbnü’l-
Cevzî, a.g.e., ss.130-131; M. Altay Köymen., Alp Arslan Zamanı Selçuklu Askerî Teşkilatı, ss.16-25.

140 Sultan Melikşah’ın Mart-Nisan 1087 tarihlerinde Bağdat’ı ziyareti esnasında Halifeye tanıtılan Selçuklu emirleri arasında 
dayısı Aytegin de vardı. Dolayısıyla bu emir, 1071 tarihi sonrasında uzun müddet Sultan Melikşah hizmetinde görev almıştır. 
Bkz. Bundârî, a.g.e., s.81; Ahmed b. Mahmud, a.g.e., s.153.

141 Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhatu’s-Sudûr ve Âyetü’s-Sürûr, Çev. A. Ateş, C.I, TTK Yayınları, Ankara 1999, 
ss.106-107; Mîrhând, a.g.e., s.84; Ahmed b. Mahmud, a.g.e., s.98; Sıbt İbnü’l-Cevzî’ye göre Alp Arslan, Halep önlerinde 
iken Aytegin Süleymanî’yi ve Halep emiri Mahmud’u Şam’a göndererek burada Abbasi Halifesi adına hutbe okunmasını 
sağlamasını emretmiştir. Bkz. Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s.146; Bugyetü’t-Taleb’e göre ise Aytegin Süleymanî, Halep emiri 
Mahmud’un teslim olması için birkaç defa elçi olarak gitmiştir. Bkz. Ali Sevim, Faruk Sümer, İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt 
Savaşı, s.46.

142 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, s.25.

143  Mîrhând, a.g.e., s.95.

144  Bundârî, a.g.e., s.42; İbnü’l-Esîr, a.g.e., s.260.

145 Ali Sevim, “Süleymanşah I”, DİA, C.38, 2010, s.104.

146 İbnü’l-Esîr, a.g.e., ss.386,508.
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Sonuç olarak Malazgirt muharebesinde Sultan Alp Arslan’ın yakınında görev almış olan Selçuklu kumandanı 
Aytegin’in zafere giden yolda açık bir şekilde katkısının bulunduğu aşikârdır. Onun Sultan Alp Arslan’ın 
kayın biraderi yani geleceğin sultanı Melikşah’ın da dayısı olması hasebiyle muharebede Alp Arslan’ın en 
yakınındaki emirlerden biri olması gayet tabii bir durumdur. Bu yakınlığından dolayı Aytegin, Sultana çatışma 
gerisine çekilme teklifi sunma cesareti göstermiş olmalıdır.

Çavlı: Reşideddin’in nakline göre Türk emirlerinden Çavlı, Malazgirt Savaşı’na katılmıştır.147 Çavlı, Suriye’nin 
Selçuklu idaresine geçişinde birinci derecede rol almış bulunan Uvak oğlu Atsız’ın kardeşi idi. Bu Türkmen 
beyi, 26 Ağustos 1071 tarihinden önceki yıllarda mesela 1067’de Sultan Alp Arslan’ın Melik Kavurd üzerine 
yaptığı seferde rol almıştı. Ayrıca o, eğer doğru bir tespit yapılmışsa, Malazgirt muharebesi öncesi Anadolu 
akınlarında (1067-1071) rol almış Türk beylerinden biri idi.148 Malazgirt’ten sonraki Anadolu akınlarında 
rol almış Türk beyleri arasında ise Çavlı’nın doğrudan adı geçmez. Buna rağmen zaferden sonra Çavlı, bir 
müddet daha (1078’e kadar) kardeşi Atsız ile beraber çeşitli olaylar içinde yer almıştır.149 Sonuç olarak Atsız’ın 
kardeşi olarak gösterilen ve Malazgirt muharebesinde de bulunduğu anlaşılan Çavlı, Malazgirt’te zaferin 
kazanılmasına katkı sağlamış Türkmen beyleri arasına ismini yazdırmıştır.150 

Çavuldur/ Çavuldur Çaka: Dânişmendnâme’de Gümüştegin (Dânişmend Gazi)’nin silah arkadaşlarından 
olarak gösterilen ve Çavuldur Çaka olarak ismi verilen bu Türk beyinin Malazgirt muharebesine iştirak ettiğine 
dair kuvvetli emareler vardır.151 Onun zafer sonrasında Anadolu akınlarına katıldığı, Anadolu’nun güneyinde 
Maraş ile Saros (Sarız) yörelerinin fethinde rol aldığı rivayet edilmiştir.152 Çavuldur Çaka’nın 1081 sonrası İzmir 
yöresinde denizcilik faaliyetlerinde bulunan ve kendisine ait bir donanma tesis eden meşhur Çaka Bey ile aynı 
kişi olma ihtimali üzerinde de durulabilir. 

Dânişmend: Bkz. Gümüştegin.

Duduoğlu: İsmi Tutioğlu, Tavtavoğlu gibi imlalarla da okunmaya çalışılan bu Türkmen beyinin Malazgirt 
Meydan Muharebesi’ne iştirak ettiğine dair kesin bilgi bulunmamaktadır. Ancak savaş öncesinde (1068-1070) 
Afşin (Bekçioğlu), Ahmedşah et-Türkî), Arslantaş, Atsız (Uvakoğlu), Çavlı (Uvakoğlu), Mehmed (Dilmaçoğlu), 
Sunduk, Tarangoğlu, Türkmen gibi Oğuz beyleriyle birlikte Anadolu akınlarında rol almış olması153 nedeniyle 
Duduoğlu lakaplı bu beyin, Malazgirt muharebesinde bizzat Selçuklu ordusu içinde veya devletin vermiş 
olduğu bir vazife ile cephe gerisinde görev ifa ettiğini kabul etmek uygun görünüyor. Her şeyden önce onun 
bu akınları ve diğer hizmetleri vasıtasıyla Malazgirt Zaferi’nde emeği bulunmaktadır. Duduoğlu, 1077’lerde 
diğer bazı Türkmen beyleri gibi Anadolu’dan ayrılarak Suriye bölgesine inmiş ve Sultan Melikşah’ın kardeşi 
Melik Tutuş’un hizmetine girmiştir.154 

Gevherâyin/ Güherâyin: Lâkabı Sa’düddevle olan Gevherâyin, Sultan Alp Arslan devrinin en büyük 
emirlerindendir. Sarayda memlûk (gulâm) sistemine göre yetişmiş olup, Alp Arslan bu Türk emirine çok 
güvenmekte idi. Gevherâyin, Selçuklu hizmetine girmeden önce Büveyhîlerde de emirlik vazifesinde

147 Çavlı’nın Artuk, Çavuldur, Dânişmend, Mengücük ve Saltuk beylerle birlikte Malazgirt Savaşı’na iştirak ettiğine dair bkz. 
Raşîd al-Dîn Fazlallah, a.g.e., s.33.

148 M. Halil Yinanç, a.g.e., s.59.

149 Ali Sevim, Ünlü Selçuklu Komutanları. ss.31,38.

150 Sultan Melikşah, Sultan Berkyaruk ve Sultan Muhammed Tapar devirlerinde Suriye ve Irak bölgelerinde çok çeşitli 
faaliyetler içinde yer almış ve 1116 tarihinde vefat etmiş bulunan Çavlı adlı diğer bir emir daha bulunmaktadır. Bkz. Azimi, 
a.g.e. ss.36,40,43; Bundârî, a.g.e., s.236; İbnü’l-Esîr, a.g.e., ss.519-521,524-525; M. Halil Yinanç, a.g.e., ss.221-223.

151 Çavuldur’un Artuk, Çavlı, Dânişmend, Mengücük ve Saltuk gibi beylerle birlikte Malazgirt Savaşı’na iştirak ettiğine dair bkz. 
Raşîd al-Dîn Fazlallah, a.g.e., s.33.

152 Sultan Alp Arslan’ın zafer sonrası geri dönüşü ve Anadolu hududunda ihtiyat olarak beylerinden Çavuldur ve diğerlerini 
bırakması hakkında bkz. Raşîd al-Dîn Fazlallah, a.g.e., s.38-39.

153 M. Halil Yinanç, a.g.e., s.59.

154 Süleyman Tülücü, “Malazgirt Savaşına İştirak Eden Türk Beyleri ve Hal Tercümeleri”, ss.311-312; Ali Sevim, Anadolu’nun 
Fethi- Selçuklular Dönemi, s.72; Ali Sevim, “Dilmaçoğulları”, DİA, C.9, 1994, ss.301-302.
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bulunmuştu. Gevherâyin’in Malazgirt muharebesinde kesin olarak bulunduğunu biliyoruz. Onun muharebe 
öncesinden itibaren emri altındaki adamlarının sayısı çoktu ve hatta bunlardan biri savaş esnasında Bizans 
imparatoru IV. Romanos (Romen Diyojen)’u esir etme şerefine ulaşmıştı. İslam kaynakları, Gevherâyin’in 
bu adamının orduya nasıl seçildiği, imparatoru esir ediş hadisesi ve akabinde Sultan tarafından 
mükâfatlandırılması mevzularına diğer konulara göre biraz daha fazla yer vermişlerdir.155  

Gevherâyin’in savaş esnasında orduda kendine bağlı kalabalık sayıdaki birliklerine kumanda ettiği 
anlaşılmaktadır. Onun sıcak çatışmalar esnasında Sultan Alp Arslan’a yakın bir cephede kumandanlık yaptığını 
anlamak zor değildir. Mirhond’un Ravzatu’s-Safâ adlı eserinde bu emirin muharebe sonundaki faaliyetlerini 
aydınlatıcı malumat verilmiştir. Buna göre Gevherâyin, Bizans ordusunun kılıçtan geçirildiği muharebenin 
sonlarına doğru yani akşam saatlerinde Sultan Alp Arslan’ın emriyle imparatorun peşinden gitmiştir. Kaynakta 
belirtildiği üzere “devletin direği” olarak tavsif edilen Gevherâyin’in emrinde seçkin Türk birlikleri bulunuyordu. 
Gevherâyin ve gulâmları imparatoru sıkıştırdılar ve gulâmlardan biri ona yetişerek bir darbe indirdi. İkinci 
hamlesini yapmadan evvel imparator, gulâma kendisinin imparator olduğunu, canına dokunmamasını rica 
etti. Gulâm ise onun kıyafetlerine ve atına bakarak hükümdar olduğunu tahmin etti ve hemen tutuklayarak 
efendisi Gevherâyin’in yanına götürüp ona teslim etti. Gevherâyin de hiç vakit kaybetmeden esir imparatorla 
birlikte geri Selçuklu karargâhına dönerek durumu sultana arz etti. Sultan ise bu duruma sevinerek imparatoru 
huzuruna getirmelerini emretti. Gevherâyin, emir gereğince devrin askerî usulleri üzere esir imparatoru 
sultanın huzuruna çıkardı.156 

Görüldüğü üzere Gevherâyin, Malazgirt’te sultanın en yakın emirlerinden biri olarak çok etkin bir rol almış 
ve muharebenin sonlarında dağılan Bizans birliklerini takiple görevlendirilmiş, nihayetinde bu işi başarıyla 
tamamladığı gibi, imparatoru da esir alarak sultana teslim etmiştir.

Gevherâyin’in Malazgirt Zaferi’nden sonra uzun süre yaşadığı, bu süreç zarfında bir süre Bağdat şahneliği 
yaptığı, Alp Arslan’ın Hârizm seferinde sultanı öldürmek amacıyla hamle yapan Yusuf adlı kale komutanına 
engel olmak için kendisini siper edip yaralandığı, Sultan Melikşah zamanında verilen her vazifeyi başarıyla 
tamamladığı, isyanları bastırdığı, Yemen’in fethinde bulunduğu, alelade ordulara değil, kalabalık gulâm 
birliklerine kumanda ettiği, nihayet Sultan Berkyaruk zamanında da halen hayatta olup Berkyaruk’la kardeşi 
Muhammed Tapar arasında 1100 yılında yapılan muharebede hayatını kaybettiği bilgilerine ulaşılmaktadır.157  
Bu çerçevede Gevherâyin, Malazgirt muharebesinden sonra yaklaşık 30 yıl daha yaşamış ve aralıksız olarak 
Selçuklu devlet hizmetini yürütmüştür. Tuğrul Bey’in Bağdat’a girerek bölgedeki Büveyhoğulları yönetimine 
son verdiği 1055 tarihinden önce de Gevharâyin’in belli bir yaş tecrübesinde olduğu varsayılırsa Gevherâyin, 
1071 tarihi itibarıyla en azından kırk yaşlarında olmalıdır.

Güherâyin: Bkz. Gevherâyin.

Gümüştegin; Dânişmend/ Dânişmend Gazi/ Dânişmend Ahmed Gazi/ Dânişmend Taylu: Babasının adı Ali et-
Türkmânî şeklinde verilen bu ünlü Türk beyinin Malazgirt muharebesine katılmış olduğu anlaşılıyor. Nitekim 
İlhanlı tarihçisi Reşideddin’in nakline göre Melik Muhammed Dânişmend olarak zikredilen Gümüştegin, 
Malazgirt muharebesi esnasında Sultan Alp Arslan’ın huzurunda yer öptükten ve konuşmak için izin aldıktan 
sonra ona hitaben “Bugün Çarşamba’dır, geri dönelim. Bugün ve yarın silahlarımızı hazırlayalım. Elbiselerimizi 
temizledikten sonra zemzemle yıkanmış kefenlerimizi boynumuza saralım. Cuma günü ezandan sonra zafer 

155 Abû’l-Farac, a.g.e., ss.3321-322; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s.149; Mîrhând, a.g.e., ss.96,98-99; İbnü’l-Esîr, a.g.e., s.257; Sadruddîn 
Ebu’l-Hasan el-Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selçukiyye, Çev. Necati Lügal, TTK Yayınları, Ankara 1999, ss.35-36; Bundârî, 
Zübdetü’n-Nusra ve Nuhbetü’l-Usra ve İbnü’l-Cevzî’nin Kitâbü’l-Muntazam’ından naklen İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt 
Savaşı. ss.10,14,22; İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb min Tarih-i Haleb’den naklen İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, s.53.

156  Mîrhând, a.g.e., s.96.

157 el-Hüseynî, a.g.e., s.37; er-Râvendî, age., s.119; Abû’l-Farac, a.g.e., s.325; Bundârî, a.g.e., ss.42,46,49,50,53,55,80; İbnü’l-Esîr, 
a.g.e., ss.292,316,329,359; Mîrhând, a.g.e., s.163; M. Altay Köymen, Alp Arslan Zamanı Selçuklu Askerî Teşkilatı, ss.10,15,20,29; 
İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı adlı çalışmada (s.26) Gevherâyin’den bahsederken metin altında verilen dipnotta 
muhtemelen sehven 1100 yerine 1110 tarihi yazılmıştır. C.Y.
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kazanmış orduyla savaş alanına hareket edelim. İslam ülkelerinde, tüm minberlerde hatiplerin İslam ordularının 
mansur ve muzaffer olması için Yüce Allah’a dua ve niyazda bulundukları anda, tam bir samimiyetle tekbirler 
getirerek düşman ordusu üzerine atılalım…”158 Eğer bu rivayet doğru ise Gümüştegin’in bu etkili sözlerine/ 
önerisine Sultan ve maiyeti riayet etmiş, gerçekten de savaş Cuma günü namaz sonrası vuku bulmuştur. 

Malazgirt Zaferi sonrası Sultan Alp Arslan’ın Gümüştegin’e Anadolu fetihlerine iştirak etmesi için izin verdiği 
biliniyor. Nitekim o, bu fetihler sonucunda Kayseri, Sivas, Develi, Zamantı, Tokat, Niksar ve Amasya yörelerini 
fethetmiş, buralarda Büyük Selçuklulara bağlı olarak beyliğini tesis etmiştir. Alp Arslan’ın halefi Sultan 
Melikşah’ın da ünlü Türkmen lideri Artuk Bey’in Anadolu’dan geri çağrılmasını müteakip Gümüştegin’e 
Anadolu’da bazı yörelerin yönetimini bıraktığı görülüyor. Bu yöreler Kayseri, Sivas, Tokat, Niksar, Amasya 
vb. Orta Anadolu beldeleri idi.159 Hakikatte ise bu coğrafyalarda 1071 yılından sonraki yakın bir tarihte 
Dânişmendli Beyliği teşekkül etmiştir. Beyliğin bu topraklar üzerinde kurulması, muhtemelen Gümüştegin’in 
zafer sonrasında bahsi geçen yörelerde ortaya koyduğu fetih hareketlerinin bir sonucu idi. Görüldüğü üzere 
Gümüştegin, Malazgirt muharebesine iştirak etmesi ve yararlık göstermesinin bir neticesi olarak, zafer 
sonrasında Anadolu gazalarında yer almış ve mukabilinde yönetebileceği yeni yurt toprakları elde etmiştir.

Kapar: Kapar’ın adı ilk olarak Tuğrul Bey devrinin son yıllarında yani 1060 yılı civarında Azerbaycan valisi 
Melik Yakutî’nin organizesinde Doğu Anadolu akınlarına katılan Türk beyleri (Horasan Sâları/Altuntak?, 
Sabuk, Kicaciç) arasında geçmektedir. Onun Malazgirt Zaferi’nden hemen sonra yani 1072 tarihinde Doğu 
Anadolu’da Murat Suyu havzasındaki askerî faaliyetleri gözlerden kaçmamaktadır.160 Kapar’ın hem 1071 yılı 
öncesinde ve hem de sonrasında Doğu Anadolu yörelerinde faaliyetlerde bulunması bu beyin Malazgirt 
muharebesinde görev aldığı sonucunu doğurmaktadır.

Mehmed Bey/Muhammed Bey; Alptegin, Dilmaçoğlu/Demleçoğlu/Demlâçoğlu: Bu Türkmen beyi, Sultan 
Alp Arslan’ın kumandanlarından olup, Malazgirt Savaşı’ndan az önce (1069) Afşin (Bekçioğlu), Ahmedşah 
et-Türkî, Arslantaş, Atsız (Uvakoğlu), Çavlı (Uvakoğlu), Sunduk, Tarangoğlu ve Türkmen gibi Oğuz beyleriyle 
birlikte Anadolu akınlarına katılmıştır. Onun Malazgirt muharebesinde de bulunmuş olduğu, en azından 
doğrudan sıcak çatışmaya girmemiş olsa bile muharebe günleri civarında Malazgirt- Ahlat- Hoy- Rey hattında 
bir yerlerde Sultan Alp Arslan’ın verdiği talimatlar doğrultusunda görevini ifa ediyor olduğunu söylemek icap 
eder. Esasen Mehmed Bey, Malazgirt muharebesinden sonraki günlerde de Selçuklu hizmetinde çalışmaya 
devam etmiştir. Nitekim o dönemin meşhur Türkmen beylerinden Afşin, Ahmedşah et-Türkî, Arslantaş, 
Duduoğlu, Sunduk, Türkmen gibi tecrübeli emirlerle birlikte Mehmed Bey de Suriye bölgesini Selçuklu 
Devleti adına idare eden Melik Tutuş’un maiyetine girmiştir (1077-1078).161 Dolayısıyla Malazgirt’e iştirak 
etmiş pek çok Türk beyi gibi o ve onun ahfadından gelen evlatları da zafer sonrasında devlet hizmetinde 
yeni roller alacaktır. Dilmaçoğlu Mehmed Bey’in oğullarından Doğan Arslan (Togan Arslan), 1104 yılı itibarıyla 
Bitlis ve Erzen yörelerini Selçuklulara tâbi olarak idare etmekte idi. Onun nesli bu bölgede bir süre daha 
idareyi ellerinde bulundurmuşlardır.162 Bu durum, Mehmed Bey’in Malazgirt muharebesinde etkin olarak 
görev almasının bir sonucu olarak sonraki dönemlerde devlet katında itibar sahibi olmayı sürdürdüğüne ve 
ahfadının da bu itibardan bir süre daha istifade ettiğine işaret sayılabilir.

Mengücük Gazi: Reşideddin’e göre Malazgirt muharebesine iştirak etmiş Türkmen beyleri arasında 
bulunuyordu. Muharebedeki hizmetlerinden ötürü zafer sonrasında diğer bazı Türk beyleri (Artuk, Saltuk, 
Dânişmend, Çavlı, Çavuldur) ile beraber Sultan Alp Arslan tarafından Anadolu’nun fethine memur edilmişti. 
Çünkü Bizans imparatorunun öldürülmesi ve yeni imparatorun da Selçuklularla barışa yanaşmaması 
yüzünden Selçuklular iki taraf arasında anlaşma sağlanamamasına dayanarak Anadolu akınlarını yeniden 
başlatmışlardı.

158 Dânişmend’in Artuk, Çavlı, Çavuldur, Mengücük ve Saltuk gibi beylerle birlikte Malazgirt Savaşı’na iştirak ettiğine ve söz 
alarak Sultan Alp Arslan’a bazı önerilerde bulunduğuna dair bkz. Raşîd al-Dîn Fazlallah, a.g.e., ss.33,34.
159  Raşîd al-Dîn Fazlallah, a.g.e., s.39; Abdülkerim Özaydın, “Dânişmend Gazi”, DİA, C.8, 1993, ss.467-469.
160 M. Halil Yinanç, a.g.e., ss.48,71.
161 İbn al-’Adîm, a.g.e., ss.68-69; Ali Sevim, “Dilmaçoğulları”, ss.301-302.
162 Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi- Selçuklular Dönemi, ss.164-165; Ali Sevim, “Dilmaçoğulları”, s.302.
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Sultanın, bu beylerin elde edecekleri yerleri kendilerine yurt olarak vereceği vaadi çerçevesinde Erzincan, 
Kemah, Divriği ve Kögonya (Şebinkarahisar) yörelerine egemen olan Mengücük Gazi, buralarda Büyük 
Selçuklu devlet idaresinin izni ile bir beylik kurmuştur.163  

Saltuk/Saltuk Bey/Saltuk Gazi; Ebu’l-Kasım, İzzeddin: Malazgirt muharebesinde görev almış Türk 
beylerinden biridir. Zafere katkısından ötürü muharebe sonrasında diğer bazı Türk beyleri (Artuk, Çavlı, 
Çavuldur, Dânişmend, Mengücük) ile beraber Sultan Alp Arslan tarafından Anadolu’nun fethine memur 
edilmiştir. Sultanın, bu beylerin elde edecekleri yerleri kendilerine yurt olarak vereceği vaadi çerçevesinde 
Erzurum havalisinde (Pasinler, Tortum, Oltu, Tercan, İspir ve Bayburt) Saltuk’un idaresinde ilk Anadolu 
Türkmen beyliklerinden biri ortaya çıkmıştır.164  

Savtegin (Taranges?/Tarangoğlu?/Serhengoğlu?); Serheng, Hâcib: Serheng ve İmâdüddevle lâkaplarını 
taşımakta idi. Ayrıca Tuğrul Bey zamanında Hâdimü’l-Has, Alp Arslan zamanında Emîr, Melikşah zamanında 
ise Hâcib unvan ve lakaplarını (Serheng Savtegin el-Hâcib) taşıdığı tespit olunuyor. Büyük Selçukluların Tuğrul 
Bey zamanından beri etkili emirlerinden/ gulâmlarından olan Savtegin, Büveyhoğulları kumandanlarından 
Arslan el-Besasirî’nin tenkilinde (1060) görev almış ve Sultan Alp Arslan’ın tahta çıktığı günlerde Kutalmış’ın 
mağlup edildiği savaşta (1064) da kumandanlık yapmıştı. Emir Savtegin, Alp Arslan adına Kafkasya’da da 
önemli hizmetlerde bulunmuştur.165  

Savtegin, Malazgirt muharebesi öncesinde Sultan Alp Arslan tarafından Bizans imparatoruna elçi olarak 
gönderilmiştir. Yanında Abbasi Halifesi Kaim Bi-emrillah’ın Sultan nezdindeki elçisi İbn Mahlebân/ İbn 
Mühelleban da bulunuyordu.  Savtegin, bu elçilik heyetinin başında olarak imparatorun karargâhına kadar 
gitmiş ve bizzat huzura çıkarak Sultan Alp Arslan’ın barış teklifini imparatora sunmuştur. Ancak imparator, 
Savtegin’in ve Halifenin elçisinin barış önerilerine kulak asmayarak yüksek perdeden bir cevap vermiş, Türk 
elçilik heyeti bu yüzden eli boş dönmek zorunda kalmıştır. Bu çerçevede savaş öncesi böylesine önemli bir 
vazifeye Emir Savtegin’in seçilmesi, onun Sultan katında mevkiinin yüksek olduğuna ve Bizans hakkında 
istihbarat bilgisine sahip bulunduğuna işaret sayılabilir. 

Mirhond’un nakline göre ise Savtegin, Sultan Alp Arslan’ın emriyle Bizans imparatoruna elçi olarak 
vazifelendirilmiş, ancak imparatorun bizzat huzuruna çıkmayarak kendi adamlarından tayin ettiği bir elçisini 
göndermiştir. Savtegin, elçisi vasıtasıyla imparatora şu teklifte bulunmuştur: “Her ne kadar senin askerin 
çok ise de iyi düşün. Zira öyle bir sultanın karşısına çıktın ki, savaşlarının neticesi için söz ve delile ihtiyaç 
yoktur. Bununla beraber eğer bu cüretinden pişman olur, gerektiği şekilde bâc ve haraç vermeyi kabul edip 
düşmanlığı terk ederek anlaşmaya yanaşırsan ben sultandan bütün beldeleri sana vermesi, sana ve tâbilerine 
bir zarar gelmemesi için ricada bulunurum. Eğer benim nasihatime kulak vermezsen, kendi ikbâl ağacını 
kırmış, memleketlerini ve mallarını kaybetmeye gayret etmiş olursun.” Elbette ki imparator, Savtegin’in bu 
tekliflerini geri çevirmiş, önerilerine kulak asmamıştır. Mirhond, Savtegin’den Mukaddemü’l-Ceyş unvanıyla 
bahsetmiştir. Buna göre Savtegin Malazgirt muharebesinde ordunun öncü birliklerine kumanda etmiş 
olmalıdır. Ebu’l-Ferec’in nakline göre de Alp Arslan’ın önde gelen asilzadelerinden olan Savtegin, Romen 
Diyojen’e bizzat elçi olarak gönderilmiş ve o da sultanın barış teklifini imparatora iletmiştir. İmparator ise 
teklifi katî bir cevapla reddetmiştir.167 

Yukarıdaki nakillere bakıldığında Savtegin’in Selçukluların Malazgirt’te uyguladıkları askerî strateji ile sevk ve 
idarenin belirlenmesinde de birinci derecede pay sahibi olduğu görülüyor. 

163 Bkz. Raşîd al-Dîn Fazlallah, a.g.e., ss.33,39; M. Halil Yinanç, a.g.e., ss.65,69,156; Faruk Sümer, “Mengücüklüler”, DİA, C.29, 
2004, ss.138-139.
164 Bkz. Raşîd al-Dîn Fazlallah, a.g.e., ss.33,38; M. Halil Yinanç, a.g.e., ss.65,69,156; Abdülkerim Özaydın, “Saltuklular”, DİA, C.36, 
2009, ss.54-56.
165 el-Hüseynî, a.g.e. s.30; Bundârî, a.g.e., ss.17,50; Ahmed b. Mahmud, a.g.e., ss.68,88; M. Altay Köymen, Alp Arslan Zamanı 
Selçuklu Askerî Teşkilatı, s.24.
166 İbnü’l-Ezrak, Tarihü Meyyafârikîn ve Âmid isimli eserinde imparatora sadece İbn Mahlebân’ın gittiğini kaydetmiştir. Bkz. 
İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, ss.4-38; Sıbt İbnü’l-Cevzî, a.g.e., s.149.
167 Mîrhând, a.g.e., s.94; Abû’l-Farac, a.g.e., s.321.
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Diğer taraftan kaynaklarda faaliyetlerine yer verilen Tarangoğlu (Taranges) adlı Selçuklu emiri ile Emir 
Savtegin’in aynı şahsiyet olabileceği üzerinde durulmuştur. Şöyle ki Tarangoğlu (Serhengoğlu) da 
Selçukluların büyük emirlerinden biri olarak zikredilmiştir ve o da muharebe öncesinde Anadolu akınlarına 
iştirak etmiş, Malazgirt’te ise Türk ordusunun stratejik planının uygulanmasında aktif rol üstlenmiştir.168  

Nitekim Bizanslı müellif Nikephoros Byennios, eserinde Taranges adlı (unvanlı) bir Selçuklu emirinin Malazgirt 
muharebesi esnasındaki faaliyetlerinden bahsetmektedir.169 Bu müellife göre Sultan Alp Arslan, imparatorun 
ordusunun savaş düzeni aldığını, ancak orduyu kıtalara ya da bölüklere göre bölmeksizin bir arada savaş 
düzenine koyduğunu (ve henüz saldırıya geçmediğini) görünce rahatlamıştır. Çünkü Sultan, Bizans ordusuyla 
savaşmaktan mümkün olduğunca kaçınmakta idi. Bununla birlikte Alp Arslan da ordusunu düzene sokma 
kararı almıştır. Yazara göre Sultan, karargâhında bir savaş planı hazırlamıştır. Buna göre muharebe esnasında 
Selçuklu ordusunun büyük çoğunluğu Sultanın en güvendiği kumandanlarından Tarang(es) adlı bir emir 
tarafından idare edilecektir. Bizans tarihçisine göre Taranges, Türk ordusunu birçok kümelere veya tümenlere 
ayırmış, öncü kuvvetlerini teşkil etmiş ve pusu yerleri ile burada görev alacak birlikleri belirlemiştir. Bu 
kumandan ayrıca Türk birliklerine Bizans saflarını çevirip kuşatma altına almaları ve onların üzerine her 
taraftan ve aniden ok yağdırmaları, böylece Bizans kuvvetlerini etkisiz hale getirmeleri emrini vermiştir. 
Gerçekten de Bizans birlikleri muharebe esnasında pusudaki bu Türk birliklerince ok yağmuruna tutulmuşlar, 
atları da bundan etkilenmiş ve böylece Türklere karşı bilinçsiz bir şekilde saldırıya geçmek zorunda kalmışlar, 
kaçıyor gibi yapıp da aniden geri dönen bu Türklerin tuzağına düşmüşlerdir. İşte bu vur kaç baskınını yapan/ 
yaptıran Taranges veya Emir Savtegin adlı Türk emiridir. Ayrıca bu pusu görevinde Sunduk, Afşin, Artuk gibi 
Türkmen beyleri de rol almış olmalıdırlar.

Görüldüğü üzere Bizanslı tarihçinin icraatlarından bahsettiği Türk kumandanı Taranges ile diğer İslam 
kaynaklarında zikri geçen Emir Savtegin’in Malazgirt muharebesinde üstlendikleri rol birbiriyle örtüşmektedir. 
Bizans tarihçisinin nakline göre Taranges, Selçuklu ordusunun en güçlü ve en tecrübeli emirlerinden biridir. 
Emir Savtegin de öyledir. Burada dikkati çeken bir konu da şudur ki, Taranges adı ya da lakabı ile anılan bu 
Selçuklu emiri hakkında başka kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Dolayısıyla Emir Savtegin’in taşıdığı 
Serheng unvanını Bizans tarihçisi kaynağında telaffuz farklılığından hareketle Tarang(es) olarak kaydetmiş 
olmalıdır. Bu noktada bu iki Türk emirinin (Taranges ve Serheng Savtegin) aynı kişi olma durumları göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Tüm bunlara ilaveten 1077’lerde Suriye Selçuklu meliki Tutuş’un maiyetindeki Türkmen beyleri arasında 
zikri geçen İbn Tarang/ Tarangoğlu (Serhengoğlu) adlı Selçuklu emiri ile Bizanslı tarihçinin verdiği Taranges 
isminin de aynı şahsiyeti ifade ediyor olduğu kanaati hâsıl olmuştur. Tüm bunlardan, Taranges/ İbn 
Tarang (Tarangoğlu) ve Serheng Savtegin isimlerinin aynı Selçuklu emirine işaret etmekte olduğu sonucu 
çıkarılmıştır. 170

Emir Savtegin, Malazgirt Zaferi’nden bir yıl sonra hayatını kaybeden Sultan Alp Arslan’ın yerine Selçuklu 
tahtına çıkan Sultan Melikşah zamanında da devlette söz sahipliği mevkiini ve en seçkin emirler arasındaki 
yerini uzun müddet korumuştur. Onun Abbasi Halifesi nezdinde de itibarı yüksekti. Malazgirt kahramanı bu 
kudretli Selçuklu emiri 1085 tarihinde İsfahan’da vefat etmiş, geride ise büyük bir servet bırakmıştır.171 

Sunduk/ Sanduk/ Sandak/ Türk Sandak; et-Türkî: Bu emirin ismi Sandak/ Sanduk/ Sunduk gibi değişik 
biçimlerde yorumlanmıştır. Ali Sevim, “sunmak” fiiliyle ilgili olarak Sunduk imlasını tercih etmiş, Osman 
Turan ise bu adın Saltuk ismiyle veya Arapların kullandığı Sanduk (kutu) adıyla alakalı olabileceği ihtimalleri 
üzerinde durmuştur. Emir Sunduk, savaş öncesinde (1069) Afşin (Bekçioğlu), Ahmedşah (et-Türkî), Arslantaş, 

168 M. Halil Yinanç, a.g.e., ss.59,66-67; Ali Sevim, Ünlü Selçuklu Komutanları, ss.24,27.

169 Nikephoros Bryennios, a.g.e. s.54.

170 Savtegin- Taranges- Tarangoğlu eşleştirmesi ile ilgili değerlendirmeler için bkz. Süleyman Tülücü, “Malazgirt Savaşına 
İştirak Eden Türk Beyleri ve Hal Tercümeleri”, ss.301-303.

171 el-Hüseynî, a.g.e., ss.39,40,43; Ahmed b. Mahmud, a.g.e., ss.121,129; Bundârî, a.g.e., ss. 50,61,79;  M. Altay Köymen,  Alp 
Arslan Zamanı Selçuklu Askerî Teşkilatı, s.32.
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Atsız (Uvakoğlu), Çavlı (Uvakoğlu), Mehmed (Dilmaçoğlu), Tarangoğlu ve Türkmen gibi Oğuz beyleriyle 
birlikte Anadolu akınlarına katılmıştır. Sunduk’un emrinde kalabalık sayıda Türkmenler bulunuyordu. Bu bey, 
Anadolu akınlarına ara vererek Suriye taraflarına kadar inmiş, aynı yıl tekrar Anadolu’ya dönmüştür. Malazgirt 
Savaşı öncesinde Sultan Alp Arslan’ın, ordusunun asıl ana kısmını hazırlamakla meşgul olduğu günlerde onun 
komutanlarından olup Ahlat yöresini savunmakla görevli bulunan Emir Sunduk, Selçuklu öncü birliklerine 
kumanda ediyordu. Esasen o yıllarda Ahlat şehri ve kalesi Türklerin elinde olup, Sunduk’un emrinde çok sayıda 
askeri bulunuyordu. Bizanslı tarihçi N. Bryennios bu duruma işaret etmiştir. Zübdetü’n-Nusra ve Nuhbetü’l-Usra 
adlı eserin verdiği bilgiye göre bu esnada Bizans imparatoru Ahlat üzerine 20 bin (veya 10 bin) kişilik bir öncü 
kuvveti sevk etti. Ordu bünyesinde çok sayıda önemli kumandan ve İstanbul’dan getirilmiş büyük ve kutsal 
kabul edilen bir haç da vardı. Bizans öncü birlikleri çevreyi yağmalayarak Ahlat önlerine ulaştılar. Sunduk 
(Türk Sandak) idaresindeki Selçukluların Ahlat askerleri bu ordunun karşısına çıktılar. Sunduk, ani bir baskın 
tertip ederek etkili bir zafer kazandı. Bizans ordusunun beraberinde getirdiği kutsal haçı ele geçirdi ve böylece 
hem Sultanın hem de İslam âleminin yüzünü güldürdü. Bu öncü savaşında Bizanslı generallerden Ioseph 
Tarkhaneiotes mağlubiyetle birlikte kaçmıştı. Tarkhaneiotes, Bizans imparatoruna ordunun bölünmemesini 
tavsiye etmiş, Türklerin yakınlarda karargâhının bulunduğunu ve baskına uğrama tehlikesinin olduğunu 
dile getirmiştir. Ancak imparator ve çevresi onun sözüne itibar etmemiştir. İlaveten Selçukluların Ahlat’taki 
askerî gücü fark edilmemiş, bu konuda Bizans imparatoruna yanlış bilgi verilmiş, Emir Sunduk’un profesyonel 
birlikleri yağmaya çıkan amatör Türkmen toplulukları zannedilmiştir. Konumuza dönersek Emir Sunduk’un bu 
zaferi esnasında diğer Bizanslı kumandan N. Bryennios yaralanmış ve Ermeni Basil (Vasilakes) ise Sunduk’un 
eline esir düşmüştür (3 Ağustos 1071). İslam kaynaklarına göre bu esir kumandan Ruslardandır veya er-
Rûsiyye sanıyla tanınmıştır. Rivayete göre Sultanın emriyle bu esir komutanın burnu kesilmiştir. Kutsal haç ise 
süratle Bağdat’ta bulunan Halife’ye ulaştırılması için Nizamülmülk’e gönderilmiştir.172  

Sunduk’un bu zaferi, Selçukluların Malazgirt’te ikinci ve daha parlak bir zafer kazanmaları noktasında mühim 
bir tesir icra etmiştir. Çünkü bu yenilgiden sonra Tarkhaneiotes, birliklerini alarak Anadolu içlerine çekilmiş, 
Bryennios’un ise ordu içindeki itibarı sarsılmıştır.173 Böylece Selçuklu ordusunun önü açılmış, Türkler yaklaşan 
büyük karşılaşmaya yüksek bir güven duygusuyla hazırlanmışlardır. Ahlat ve dolaylarında Emir Sunduk ile 
diğer Türk beylerinin kazandıkları başarı, Malazgirt Zaferi’nin habercisi mahiyeti taşımıştır. Emir Sunduk, 
Malazgirt Zaferi sonrasında bir müddet Anadolu’da bulunduktan sonra Suriye Selçuklu meliki Tutuş’un 
hizmetine girmiştir. 

Taranges: Bkz. Savtegin.

Tarangoğlu: Bkz. Savtegin.

Tutak: Malazgirt muharebesi öncesinde Anadolu akınlarında adı pek geçmese de Malazgirt Zaferi’nden 
hemen sonra özellikle de Artuk Bey Anadolu’dan geri çağrıldıktan sonra Tutak, Sultan Melikşah’ın emriyle 
Anadolu’ya gönderilmiştir. Böylece birkaç yıl boyunca Tutak, Anadolu’daki birinci derecede sorumlu Selçuklu 
kumandanı rolü üstlenmiştir. Hatta o, abartılı olmakla birlikte sayısı 100 bin olarak verilen Selçuklu ordusuyla 
Orta Anadolu’ya kadar ilerlemiş ve Bizanslı bazı komutanları (Ursel, Aleksi Komnen vb.) da esir almıştı.174  

172 Nikephoros Bryennios, a.g.e., ss.48,49,50,51,52,53; Mikhael Attelaiates, a.g.e., ss.153-156,159-160; İbn al-’Adîm, a.g.e., 
s.67; Bundârî, Zübdetü’n-Nusra ve Nuhbetü’l-Usra’dan naklen İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı. s.19; Sıbt İbnü’l-Cevzî, 
a.g.e., s.148; İbnü’l-Adîm. Bugyetü’t-Taleb fî Tarih-i Haleb ile İbnü’l-Adîm, Zübdetü’l-Haleb min Tarih-i Haleb’den naklen İslam 
Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, ss.50,51-52; Ahmed b. Mahmud, a.g.e., s.102; İbnü’d-Devâdârî, Kenzü’d-Dürer ve Câmiu’l-
Gurer adlı eserinde Bizans öncü birliğinin 10 bin ve Alp Arslan’ın öncü birliği kumandanının emrinde ise 800 atlı olduğunu ileri 
sürmüştür. Bkz. İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, s.57; Süleyman Tülücü, “Malazgirt Savaşı’na Katılan Türk Beylerinden 
Sunduk Bey”, Atatürk Ünviversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 13, 1999, ss.269-276; M. Altay Köymen, Alp Arslan 
Zamanı Selçuklu Askerî Teşkilatı, s.23; Claude Cahen, a.g.e., ss.90-91; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi- Selçuklular Dönemi, ss.70-
71; İbnü’l-Cevzî’nin Kitâbü’l-Muntazam… isimli eserinde Bizans öncü kuvvetlerinin, bizzat sultanın kumanda ettiği birlikler 
tarafından mağlup edildiği ve kutsal haçın ele geçirilerek sultan tarafından Vezir Nizâmülmülk’e gönderildiği nakledilmektedir. 
Bkz. İslam Kaynaklarına Göre Malazgirt Savaşı, s.13.

173 Mikhael Attelaiates, a.g.e., s.162; Urfalı Mateos, a.g.e., ss.142-143.

174 Nikephoros Bryennios, a.g.e., ss.100-103; M. Halil Yinanç, a.g.e., ss.71,77,78.
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Neticede bu büyük kumandanın bu hadiselerden az zaman önce vuku bulan Malazgirt muharebesinde 
doğrudan veya dolaylı olarak rol almaması ihtimal dışı görünüyor.

***

Bütün bu Türk kumandan ve beylerinden başka Malazgirt Meydan Muharebesi’ne iştirak ederek az ya da çok 
zaferde tuzu bulunmuş olabilecek başka isimler de elbette vardır. Nitekim son dönem bazı Türk tarihçileri, 
Malazgirt’e katılan Türk kumandan ve beylerinden olarak Ahmedşah et-Türkî, Aksungur, Altuntak (Hâcib), 
Atsız (Uvakoğlu), Bozan, Mansur (Kutalmışoğlu), Porsuk, Süleymanşah (Kutalmışoğlu) ve Yakutî (Çağrı Bey’in 
oğlu)’yi de zikretmişlerdir.175 Bu beylerle ilgili de ayrıca açıklamalar yapılabilir. En azından şimdilik burada 
şunu ifade etmeliyiz ki, bahsi geçen bu beylerin Malazgirt’e doğrudan iştirak etmeleri söz konusu olmasa bile 
(Bozan ve Porsuk gibi), bunların 1071’li yıllarda Selçuklu sultanı Alp Arslan’ın176 ve halefi Melikşah’ın emrinde 
Anadolu’da yeni akınlara imza attıkları da bir gerçektir.

Sonuç

Sultan Alp Arslan’ın emri altında Malazgirt Meydan Muharebesi’ne katılmış olduklarını kaynakların kesin 
olarak belirttiği Aytegin, Gevherâyin, Savtegin (Taranges?) ve Sunduk gibi kumandanlar ile Afşin, Arslantaş, 
Artuk, Çaka, Çavuldur, Dânişmend, Dilmaçoğlu Mehmed, Duduoğlu, Mengücük, Saltuk, Tutak gibi Türkmen 
beylerinin zaferin kazanılması için canla başla mücadele ettikleri bir gerçektir. 

Yerli ve yabancı kaynaklardan Malazgirt muharebesinde rol alan Selçuklu kumandanlarından daha fazla isim 
öğrenme imkânı elde edilememiştir. Muasır kaynaklar, savaşa katılan Türk beylerinin isim listesini doğrudan 
vermemiştir. Sadece bir veya birkaç kumandan ismi zikretmekle yetinmişlerdir. Bu kaynaklarda Selçuklu 
emirlerinden en fazla Aytegin, Gevherâyin, Savtegin ve Sunduk (Sandak/ Sanduk)’un isimleri geçmektedir. 
Ayrıca Artuk, Çavlı, Çavuldur, Dânişmend, Mengücük ve Saltuk isimli beyler biraz daha zengin bir liste 
olarak karşımıza çıkmaktadır ki, bu liste bazı tenkitlere rağmen bahsi geçen isimlerin savaşa katıldığına dair 
ihtimalleri güçlendirmektedir.

XX. yüzyıl Anadolu Türk tarihçilerinden M. Halil Yinanç, İbrahim Kafesoğlu, Osman Turan, Selahattin Karatamu, 
Ali Sevim, Faruk Sümer, Süleyman Tülücü gibi Malazgirt üzerine çalışma yapan araştırmacılar ise kaynaklardan 
yola çıkarak Malazgirt muharebesine katılan Türk beylerinin listesini zenginleştirmişlerdir. 

Sultan Alp Arslan’ın Ahlat’taki öncü birliklerine kumanda eden Emir Sunduk’tan başka muharebe öncesinde 
hangi Selçuklu beylerinin katkısı olmuştur, bunu şu an itibarıyla kesin olarak tespit edemiyoruz. Türkler, 
Malazgirt muharebesi öncesi ikide bir Bizans karargâhına akınlarda bulunuyorlar, uzaktan ok atışları ve 
korkunç naralarla imparatorun ve birliklerinin moralini bozuyorlardı. Bu operasyonları gerçekleştiren Türk 
beylerinin derin bir tecrübeye sahip oldukları tartışılmaz bir gerçek olarak önümüzde duruyor. Bunların 
devrin önemli Türk beylerinden (Afşin, Artuk, Çaka, Tutak vb.) oldukları bellidir, ancak isimlerini kaynaklara 
dayalı olarak söylemek mümkün olmuyor.

Muharebe esnasında Bizans ordusunun sağ kanat komutanının ismini N. Bryennios zikretmiş: Alyates. Sol 
kanatın komutanı ise adı geçen tarihçinin babası ve adaşı olan N. Bryennios. Merkezde ise bizzat imparator 
var. Artçı birlikler ise Andronikos’a emanet. Ermeni Vasil ise savaş öncesi Türkler tarafından esir alınmıştı.

 
175 Örnek olarak bkz. M. Halil Yinanç, a.g.e., s.65-66,67; Osman Turan, a.g.e., ss.25-26; Faruk Sümer, “Malazgirt Savaşı’na Katılan 
Türk Beyleri”, Selçuklu Araştırmaları Dergisi (SAD), C.IV, Ankara 1975, ss.197-207; Süleyman Tülücü, “Malazgirt Savaşına İştirak 
Eden Türk Beyleri ve Hal Tercümeleri”, ss.291-334.

176 Selçuklu sultanı, Malazgirt Zaferi sonrası Bizans’la bir barış anlaşması imzalayamayınca (daha doğrusu yeni imparatorun 
barışa yanaşmamasından ötürü) kumandanlarına şu emri veriyordu: “Bundan sonra aslan yavruları gibi olunuz, bütün 
memleketleri kartal yavruları gibi süratle kat edin, Hıristiyanları (Bizans birliklerini) gece gündüz durmadan kılıçtan geçirin ve 
Romalılara (Bizans devlet yönetimine) karşı asla merhamet göstermeyin.” Sultan Alp Arslan, bu emri verdikten sonra başkenti 
Rey’e dönmüştür. Bkz. Urfalı Mateos, a.g.e., s.144.
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Tarkhaneiotes’e gelince bu tecrübeli Oğuz kökenli Bizanslı general, muharebe öncesinde birliklerini alıp 
Anadolu içlerine çekilmişti. Yani görüldüğü üzere Bizans ordusundaki meşhur kumandanlardan da sadece 
5-10 tanesinin adı net olarak biliniyor. Bunda elbette yadırganacak bir durum yok. Devrin kaynaklarının tarih 
algısı o dönemde bu şekilde bir meyve vermiştir. 

Türk tarafı için de aynı şey söz konusudur; mesela Sultanın muharebe esnasında ordusunun sağ ve sol 
kanatlarına kumanda edenler, merkez kuvvetlerinin başında iken yenilmiş gibi geri çekilerek düşman 
birliklerini Selçuklu kapanına doğru çekenleri sevk ve idare edenler, pusu tekniklerini iyi bilen ve uygulayan, 
sabırla yerinde bekleyen beyler, artçı birliklerin başında bulunan kumandanlar, bozulan Bizans birliklerini 
takip eden Türk emirleri kimlerdi, bir ikisi hariç diğerlerini net olarak bilme şansımız şimdilik yok. 

Serbest bırakılan Bizans imparatoru memleketine dönerken ona Sultanın emriyle 100 kişilik bir müfreze ile 
refakat eden iki Selçuklu hâcibinin  isimleri de kaydedilmemiştir. Bu hâcipler177 de elbette alelade kumandanlar 
değillerdi. Bunlar Anadolu yollarını çok iyi bilen, belki yabancı dil bilgisine sahip tecrübeli emirler arasından 
seçilmiş olmalıdırlar. Yine muharebe esnasında Ahlat’ı hangi Selçuklu beyi ya da emiri bekliyordu? Burada 
da önemli bir Türk kumandanı vazifelendirilmiş olmalıdır ki Emir Sunduk bunun için biçilmiş bir kaftandır. 
Ayrıca daha doğudaki Hoy taraflarında da muharebenin menfi sonuçlanması üzerine tedbir almakla görevli 
artçı birliklerinin başına da Selçuklu komutanlarının tayin edildiği kesin olmakla birlikte onların adlarından da 
haberdar değiliz. İşte bu noktada Afşin, Arslantaş, Artuk, Çavlı, Çavuldur, Dânişmend, Duduoğlu, Mengücük, 
Saltuk, Tutak gibi dönemin veya geleceğin ünlü Türk emirlerinin bu tarz mevkilerde görev aldıkları varsayımını 
dile getirmek uygun olacaktır. Kısacası Malazgirt’te bizzat sıcak çatışmaya girmeyen Türk beylerinin de zaferin 
elde edilmesine olan katkısı yadsınamaz. Buna ilaveten Malazgirt’ten üç-dört yıl kadar önceden başlamak 
üzere Anadolu akınlarında rol almış beylerin de zafere sağladıkları dolaylı katkıları da bir kenara bırakamayız. 

Her şeye rağmen muharebeye iştirak etmiş birkaç ünlü Selçuklu komutanının isimlerini kaynaklardan tespit 
etmek mümkün olabiliyor ki, yukarıda bunlardan bahsedilmişti. Yine gerçek olan şudur ki, 40 yıl öncesinden 
beridir Anadolu içlerine girip çıkan Selçuklu askerî birlikleri, 26 Ağustos 1071 tarihinde nihayet “Anadolu’nun 
kapılarının Türklere açılmasını sağlayan büyük bir zafer” kazanmışlardır. Bu zaferle hem Anadolu’nun hem 
Bizans’ın ve hem de Batı dünyasının kaderi değişmiş, diğer yandan ise İslam dünyasının hâmiliğini Selçuklular 
üslenmişlerdir. Bu zafer sonrasında İslam medeniyeti Türklerle destekli olarak yeni bir yükselişe geçmiştir. 
Türk savaş teknolojisinin ve komuta kudretinin gücü bir kez daha ortaya çıkmıştır. Selçuklu-Abbasi Halifeliği 
ilişlerindeki yumuşamanın meyveleri ve işbirliğinin faydaları bu zaferle daha parlak şekilde görülmüştür. 

Zaferin kazanılmasında birinci derecede pay, Büyük Selçuklu sultanı Alp Arslan’ındır. Onu zafere taşıyan 
Selçuklu ordusu da takdiri hak etmiş ve esasen devrin bütün kaynaklarınca da övülmüştür. Bu orduyu 
oluşturan unsurlara kumanda eden Türk emir ve beylerinin de bu zaferde emeği bulunmaktadır. Neticede bu 
beyleri ve komutanları da orduya Alp Arslan dâhil etmiş, onların meziyet ve tecrübelerine göre muharebede 
yer vermiştir. Azerbaycan ile Ahlat yöresinden de yerel birlikler orduya alınmıştır ki, bunlar zaten Selçuklu Türk 
devletinin vatandaşı olup Sultan Alp Arslan’ın emir ve himayesinde hareketle mükellefti. Bu nedenle zaferin 
kazanılmasını başka güçlere, dengelere bağlamak kesinlikle tarihî ve ilmî gerçeklerle, hiçbir vicdani duyguyla 
bağdaşmaz. Bu vesileyle Malazgirt zaferini kazanan Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan ve onun 
muzaffer ordusunu minnet ve şükranla anıyor, şehit düşenlere Tanrı’dan rahmet diliyorum. 1071 sonrasında 
Anadolu’nun fethini ve bu coğrafyaya Batılılarca Türkiye tabirinin verilmesini sağlayarak Türk nesillerine 
armağan eden Selçuklu Türklerini şükranla yad ediyorum.
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Malazgirt Zaferinin Kazanılmasında Alplık, Gaza Düşüncesinin Rolü

Caner ARABACI*

Giriş

Alplık, Selçuklular ve öncesinde, sadece bir kahramanlık, yiğitlik, bahadırlık değil aynı zamanda bir hayat 
felsefesidir. Geniş bir coğrafyada, kalabalık düşmanlara karşı az bir insan unsuruyla ayakta kalacaksanız öyle 
bir alplık, daha sonra alperenlik fiili ve felsefesine sahip olmanız gerekirdi.

Alplık, toplumu sürekli mücadeleye, yardım ve dayanışmaya hazır tutan bir dinamizm kaynağıdır. Çocukluktan 
başlayarak kademe kademe yetişmeyi, ustalaşmayı sağlayan kesintisiz bir ilgi ve eğitimi gerektirmektedir.

Selçuklular bu yolla atik-tetik, dolayısıyla dinamik bir toplum oluşturmuşlardır.

İnsanoğlunun bütün eylemlerinde düşünce, yapacaklarını zihinde planlama, hep işten önce gelmiştir.

Malazgirt karşılaşmasından önceki yıllarda, Alp Arslan (1029-1072) ve kumandanları ile halkının; zihninde, 
gönlünde taşıdığı düşünceler neler idi?

Bilindiği üzere, düşüncede düşmanına yenilmiş olanlar, fiilen galebe çalsalar da neticede yeniktirler. Kendi 
düşünce ve değerlerini ortaya koyamayan, yaşanılır hale getiremeyenler, üstün gördüklerinin taklitçisi 
konumuna düşerler. Zamanla bu tutum, yenilgiyi, hatta esareti daimî hale getirir. Tanzimat’tan itibaren daimî 
hale gelen düşüncedeki yenilgi, aslında kayıpların, mağlubiyetlerin görünmez yüzünü şekillendiren esas 
durumundadır. Mevzi galibiyetlerden sonra, vatan, devlet ve değerlerimizin hasmı olan Hıristiyan dünyasına 
meyil, yenilgileri daimî hale getirmiş, gönüllü mankurtlaşmayı davet etmiştir.

Onun için zaferleri sağlayan, toplum başarılarının gerisindeki yükseliş düşüncesi, birliği, dayanışmayı 
ölümüne geliştiren alplık, erenlik, gaza düşüncelerinin sosyal olaylara yansıyan tarafının değerlendirilmesi, 
bir yeni çıkış sağlama arayışı için de fikir verecektir.

Yüksek bir düşünce etrafında toplum birliğini sağlamak, söylendiği kadar kolay bir durum değildir. Geçim 
derdi, siyasi-sosyal kaygılar peşinde günlerini eriten insanların, kafa ve yüreklerinde bütünleşme, uzun-
devamlı bir kültürel yoğrulma ile ancak elde edilebilecektir. Alplık, gaza düşünce ve yönelişi, Selçuklularda 
elbette birdenbire ortaya çıkmamıştır. Yalnız, İslam öncesinde destan kültürü ile yoğrulan bir toplum alt 
yapısı bulunmaktadır. Yaratılış, Alp Er Tunga, Şu, Bozkurt, Ergenekon, Köroğlu, Türeyiş, Oğuz Kağan gibi 
destanlarla büyüyenler, İslam’ı benimsedikten sonra bunların bir kısmını İslamileştirirken onlara yenilerini 
ilave etmişlerdir. Dede Korkut, Manas, Satuk Buğra Han, Cengiznâme, Hz. Ali Menkıbeleri, Seyit Battal 
Gazi, Danişmend Gazi, Köroğlu, Hamzanâme, Rüstemnâme, Anternâme, Süleymannâme, İskendernâme, 
Salsalnâme, Ebu Müslim bunlardan bazılarıdır. Oğuz Destanı, İslam kültürü ile yoğrularak anlatılmaya devam 
edilmiştir. Dede Korkut Hikayeleri, Oğuz Destanının önemli bir parçası kabul edilmektedir. Çadırlarda, 
konaklarda kıssa-hân adıyla bilinen kimseler, büyük ilgi ve rağbet gören hikayeleri, topluma anlatmışlardır. 
Aynı yerlerde eski Türk ozanları da kahramanları coşkun bir şekilde nakletmişlerdir.178 

Devrin dini, kahramanlık hayatı, bu tür eserlerin çoğalmasını sağlamaktadır. Destanlar o kadar çoktur ki, 
Miladî XII-XIII. yüzyıllara kadar sözlü anlatımla aktarılanlar, daha sonra “yüz ciltleri aşan” miktarı bulmuştur.179  

* Prof. Dr., Necmettin Erbakan Üniversitesi.
178 Lütfi Sezen, Halk Edebiyatında Hamzanâmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991, s.11-19. Sonraki asırlarda özellikle 
XV. yüzyıldan sonra ozan ve kıssahânların yerini meddahlar almaya başlamıştır. Lütfi Sezen, s. 23.
179 Fransız elçiliği kâtibi olarak gelen bir müsteşrik olan Antoine Galland, XVII. Yüzyıl Türkiye’sini anlattığı günlüklerinde bu 
bilgiyi vermektedir. Ciltleri sayılamayan bu hikâyelerin teması ortaktır: “İyilere Allah yardım eder”. Bkz. İsmail Toprak, Battal 
Gazi Hikâyesi, Büyüyen Ay Yayınları, İstanbul 2019, ss. 8-9.
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Sadece Hamzanâme’nin üç yüz altmış cildi bulduğu rivayeti, kültürel zenginlik hakkında fikir vermektedir.

Kahramanlık destanları dinleyerek büyüyen insanların ruh iklimlerini, öğrendikleri bahadırların düşünce ve 
eylemleri dokumaktadır. İlk zamandan bu yana model “Alperen” olarak dinlenilen Battal Gazi’nin eylem alanı 
bütün cihan gibidir. Daha küçük yaşta iken, babasını geyik avında suikast düzenleyip şehit eden Mamuriye’nin 
Rum beyinden intikam alır. Malatya serdarı olur. Kayser’in ordularını bozar, Bizans komutanını esir alır, 
Bizans’ın başkenti İstanbul’a gider, Mağrip diyarına ulaşır harpler yapar. Amasya, Malatya, Bağdat, Hindistan 
mücadele alanıdır. Devlerle mücadele eder, cehennem kuyusuna düşer-çıkar, Kaf Dağı’na gider cinler padişahı 
ile mücadele eder.180 Bütün kavgası hak içindir. Zalimlere karşıdır. Düstur bellidir: “Din yolunda pek durmak, 
daim gaza etmek”.181 Hamzanâmelerde de benzer bir muhteva vardır.182 

Hızlı ulaşım aracının at olduğu bir devirde, insanların zihninde farklı ufuklar açan, hayal kurdurtan o kültürel 
atmosfer, gençliği şekillendirmektedir. Destanlar bu yönüyle tarihi değil, “tarihe şekil veren ruhu” temsil 
etmektedir.183

Selçuklunun Türkistan coğrafyasından Horasan, İran üstünden Irak’ı, Kudüs’e kadar Suriye’yi, Anadolu’yu fethe 
yönelten, o tarihe şekil veren ruhun, sahiplerindeki dinamizmdir. Alplıkta; yiğitlik, kahramanlık, kurucu akıl, 
fedakârlık, yüce gayeler için bir olma tutkusu toplanmıştır. Değilse, Türkistan’dan batıya doğru yola çıkanlar, 
o geniş coğrafya ve geçtikleri medeniyet merkezlerinde kaybolup giderlerdi. Onlar eriyip gitmedikleri gibi 
Sasani/Pers üstünden Doğu Roma’nın hâkimi olmaya yönelebilmişlerdir.

Alp Arslan’da Alplık

Alp Arslan devri beyleri, kumandanları, gaza peşinde koşan askerlerin hepsi alptırlar. Ama adında “Alp” 
kelimesini taşıyan nadir insanlardan birisi Alp Arslan’dır. Küçük yaştan itibaren iyi bir alp ve komutan olan 
babası Çağrı Bey’in kanatları altında yetişmiştir.

Yazıcızade Ali tarihinde Sultan Alp Arslan, gayet heybetli ve siyasetli padişah olarak anlatılır. Dindar, kâmâr 
(bahtiyar, ikballi), daima düşmanları üzerine galebe eyleyip yenen, cihangir bir şahsiyettir. Gayet iyi ok 
atmakta, attığı ok asla hata kılmamaktadır. Aynı yerde Alp Arslan’ın şekli şemaili de tarif edilir. Buna göre Alp 
Arslan’ın sakalı gayet uzundur. Uzun bir tac giymektedir. Anlatıldığına göre sakalının ucu ile tacının tepesine 
kadar mesafe iki arşın184 gelmektedir. Heybetlidir. Onun için elçiler ve yabancı beyler gelip gördükleri zaman 
heybetinden titremektedirler.185 

Şahsiyetindeki yükseklik, samimiyetindeki asalet simasına, duruşuna yansımıştır.

Malazgirt meydanındaki duruşu, önceki tutumundan farklı değildir. 

Meydandaki tavrının yeniden tahlil edilmesi gerekmektedir.

Cuma günü, Cuma Namazını kıldıktan sonra, beyaz bir elbiseyle askerin karşısına çıkar. Her türlü sonuca 
hazırdır. “Ölürsem kefenim olsun” dediği elbisesi sırtındadır. Atından inip secdeye vardığında söylediği 
sözlerinin anlam dünyası fevkaladedir: “Ya Rabbi! Seni kendime vekil yapıyor; azametin karşısında yüzümü 
yere sürüyor ve senin uğrunda savaşıyorum. Ey Tanrım! Niyetim halistir; bana yardım et; sözlerimde hilaf varsa 
beni kahret!”

180 Hasan Kavruk, Salim Durukoğlu, Battalnâme, Malatya Kitaplığı Yayınları, İstanbul 2012; M. Faruk Gürtunca, Seyyid Battal 
Gazi, C. IV-V, Ülkü Basımevi ve Yayınevi, İstanbul 1967.
181  Hasan Kavruk, Salim Durukoğlu, s.11.
182  Hasan Aycın, Sahipkıran / Nam-ı Diğer Hamzanâme, İz Yayıncılık, İstanbul 2018.
183  Mehmet Kaplan, Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 3 Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul 1985, s. 67.

184 Uzunluk birimi olarak dirsekle orta parmak ucu arasındaki kısmı ifade eder. Arapça’sı zirâ olan arşının birçok çeşidi 
bulunmaktadır. 46.2 cm.den 47, 49, 68, 73, 75 cm.ye kadar birçok çeşidi kullanılmıştır. Bkz. Mehmet Erkal, “Arşın”, DİA, C. III, 
ss.412-413.
185  Yazıcızâde Ali, Tevârîh-i Al-i Selçuk (Selçuklu Tarihi), Haz. Abdullah Bakır, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul 2009, s.55.
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Derin, yüksek bir imanının gereğini yaparak başını yerden kaldırdığında, beylerine ve askerlerine bu iman 
ve kahramanlığın yüceliğini gösteren hitabesi ölüm karşısında hayata bağlı kalmak isteyenleri sınava tutar 
mahiyettedir: “Burada Allah’tan başka bir sultan yoktur; emir ve kader tamamıyla onun elindedir. Bu sebeple 
benimle birlikte savaşmakta veya savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz”. Heyecan içinde ağlaşan 
bütün askerlerin cevabı: “Asla emrinden ayrılmayacağız” olur. Elindeki en iyi kullandığı ok ve yayını bırakıp 
kılıç ve topuzunu alan sultanın atına binerken son vasiyet hitabı şöyledir: “Ey askerlerim! Eğer şehit olursam 
bu beyaz elbise kefenim olsun. O zaman ruhum göklere çıkacaktır. Melikşah’ı yerime tahta çıkarınız ve ona 
bağlı kalınız. Zaferi kazanırsak önümüzde çok hayırlı günler olacaktır.”186 

İlk hücumu, bu konuşma ardından başlatır. Diyojen’in çadır kilisesindeki duası ve çan sesleri arasındaki 
saldırısına karşı Alp Arslan’ın namaz ve niyazı budur.

Onun yolu öyle bir yol, düşüncesi öyle bir düşüncedir ki, yenilgi de galibiyet durumundadır.

Devlet başkanlığına geçiş süreci ile birlikte gelişmelerin değerlendirilmesi gerekir. Alparslan, konuşmasında; 
“sultan yoktur” mesajını vermiştir.

Kanlı, zorlu bir yarıştan sonra elde ettiği devlet başkanlığını bir sultan kendi iradesi ile, hem de gücünün 
zirvesinde iken, zinde, muktedir olduğu bir dönemde nasıl bırakır? Bir sultan nasıl kendisini, yönettiği 
zümrelerden ayıran, seçkin kılan göstergelerden olan elbiselerini, unvanlarını soyup kefen giyebilir?

“Bugün burada sultan yoktur” mesajı, liderin halkıyla bütünleşme, aynılaşma düzeyindeki, kader birliğindeki 
yüksek samimiyeti ortaya koymaktadır.

Atının kuyruğunu kendi eliyle bağlayıp er meydanına varlık sınavının zirvesinde girmiştir. Adanmışlığın 
daha ötesi var mıdır? Artık her şeyin sahibi ile bağını güçlendirme demidir. Yakarışındaki şu ifadeler; halkına, 
davasına, vatanına karşı yüreğinde leke olanların söyleyebileceği sözler değildir: “Sözümde hilaf varsa 
kahreyle. Değilse muvaffak eyle.”

Alp Arslan, “alplık” tavrını, aklı, yüreği, bütün benliği ile benimseyip ortaya koymuştur. Bu tutum, evrensel bir 
tevhit imanının, İbrahimî duruşun göstergesidir. İsmail’ini, canını, makamını Allah yolunda feda edebilen bir 
duruş.

Alp Arslan Gazi’nin zaferinin gerisinde bu yüksek ahlak ve iman vardır.

O bütünleştirici, yeryüzünü teslim alıcı, yenilmez güç olan yaratıcı ile birleştirici iklim, askeri de kuşatmıştır. 
Mevki, makam, dünyevi menfaat gibi küçük düşürücü yöneliş ve beklentilerin elin tersiyle itildiği gaza 
duygusu, zaferin muştusu olmuştur.

Fiili gayreti, yerinde plan ve uygulamaları önemlidir. O, Bizans komutanları gibi emredip geride durmamıştır. 
Bizzat muharebeyi idare etmiş, birliklerini yoklamış hatta bazen de çarpışmalara katılmıştır. Bu atılganlıktan 
endişe eden Ay-tekin, sultanın önünde yer öperek, ondan “İslâmlara acımasını ve vücudunu korumasını” 
niyaz ediyordu.

Sözün burasında denebilir ki, Maide (5), 54’teki ifade, sanki Alp Arslan Gazi tipindekileri tarif etmektedir:

“Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah öyle bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, 
onlar da Allah’ı severler; müminlere karşı alçakgönüllü, kâfirlere karşı vakarlıdırlar; Allah yolunda cihad ederler

186 Osman Turan, Selçuklular Tarihi, s. 159.
187 Hayreddin Karaman, Mustafa Çağırıcı, İbrahim Kâfi Dönmez, Sadrettin Gümüş, Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir, Diyanet 
İşleri Başkanlığı Yayınları, C. II, Ankara 2006, s. 291.
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ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. İşte bu Allah’ın dilediğine verdiği bir lütfudur.”188 

Burada tanımlananlar, elbette tek bir zamana, şahsa ait değildir.  Zira zafer, doğru inanç ve hedef uğrunda 
birleşebilmenin bir ürünüdür.

Malazgirt’te Alp Arslan’ın yanında yer alanların kimliği önemlidir: Afşin Gazi mühim bir kuvvetle Ahlat’ta 
sultanı beklemektedir. Onun yanında Mervanî emîri Nizâmü’d-dîn, askerleri ve mahallî gönüllülerden oluşan 
on bin kişilik bir Müslüman ve Kürt askerle katılmıştır. Bunlarla birlikte Anadolu’da gaza yapan Türkmenler de 
savaşa katılmışlardır. Fâtımîlere karşı Halep’te Türk ordusu ile kalan ve sefere memur edilen Ay-Tekin, Malazgirt 
savaşına oradan bir miktar askerle yetişir. Sav-tekin, Gevher-Ayin, Tarang, Sanduk, Saltuk, Afşin ile birlikte 
bu devir gazalarında şöhret kazanan Ahmed-şâh, Dilmaç oğlu Mehmet, Tutu oğlu, Malazgirt zaferinden 
sonra Anadolu’da fetihler yapan ve devlet kuran Artuk, Ahmed Dânişmend, Mengücük, Saltuk, Tutak, Çavlı, 
Çavuldur ve Porsuk da savaşta bulunmuşlardır. Alparslan’ın komutanları, Anadolu’yu ve Bizanslıları iyi tanıyan 
tecrübeli akıncı beyleri, Selçuklu devletinin en değerli emîrleri ve hepsi de alp şahsiyetlerdir.

Bu topraklar, o şehit ve gazilerin bedenlerini; şehirler de adlarında taşımaktadır. Tutak’tan Sandıklı’ya kadar 
uzanan isimler, Malazgirt Zaferini kazanan Alplerin adıdır. Haçlıların uzun seferleri ile geri alamadıkları bu 
vatan topraklarının, bugün terörü besleyerek parçalanmak istenmesi anlamlıdır.

Beyleriyle birlikte Alp Arslan komutasındaki Selçukluların 50 bin civarındaki gücü, Bizanslıların 200 binden 
aşağı bulunmayan kuvvetleriyle orantısız da olsa mücadeleye hazırdır.189 Romanos Diogenes, her ne kadar 
Selçuklu işini kökünden çözmek üzere Ayasofya Kilisesi’nde düzenlenen büyük bir törene katılarak yola çıkmış 
olsa da emperyalist güçlerin her zaman yaptığını icra ederek, Malazgirt Kalesi’ni zapt edip halkını kılıçtan 
geçirmiştir. Tahripkârlıkla, halk üzerinde katliam uygulayarak korku uyandırıp düşmanını zaafa uğratmak 
istemektedir. Bizans, yanlışlara karşı bilenen Alp Arslan’ın üzerine yürümektedir. Kuvvetlerin dengesizliğinden 
doğan ve aleyhte gözüken durumu, değerler farkı dengelemektedir. Zira imparator, kumandanlarından 
sadâkat yemini alıp onları valilik vaatleri ile diri tutmaya çalışırken, birlikten yoksundur. Selçuklular yüksek bir 
İslâm mefkuresi uğrunda birleşmiş, başta Alp Arslan olmak üzere hepsi şehadete hazırlanmışlardır.

Bu yürek birliğine, Abbasi halifesinin bütün dünya Müslümanlarına camilerde okunmak üzere çağrıda 
bulunduğu dua metni de şevk katmıştır. Duada, Selçuklulara bakışı görmemek mümkün değildir:

“Allah’ım! İslâm’ın sancaklarını yükselt ve hayatlarını sana kulluk için esirgemeyen mücahitlerini yalnız 
bırakma; Alp Arslan’ı düşmanlarına muzaffer kıl ve askerlerini meleklerin ile teyid eyle; zira o senin rızanı 
kazanmak için varını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor; o senin yolunda ve dinin üstünlüğü için nasıl 
cihat ediyor ise sen de onu öylece koru; düşmanlarını kahret!” Halife halkı da dualarıyla katılmaya çağırır: “Ey 
Müslümanlar! Temiz bir kalp ile sultana dua ediniz; küfrün kökünü kazımak ve İslâm’ın bayraklarını yüceltmek 
için yalvarınız.”190

Sultanın ölümü de yaşadığı alplık hayatına uygun şekildedir. Bahadır, adı gibi alp bir devlet başkanı olan 
Alp Arslan’ın attığı ok ömründe bir defa hedefini bulmamıştır. O da Yusuf-ı Nirzümi (Harzemli)’yi teslim alıp 
huzuruna getirdikleri sıradadır. Yusuf’a ne sordu ise cevap alamamıştır. Öfkelenip öldürtmek ister. Huzurunda 
saf bağlayıp duran iki bin civarındaki yetişmiş asker ve görevlilere öldürtmez. O sıra öldürüleceğini anlayan 
Yusuf, yeni içinde sakladığı bıçağını çıkarıp sultana hamle eder. Sultan elinde bir oku gizlemiş vaziyettedir. 
Dört yandan has oğlanlar, silahdarlar, Yusuf’u tutmak üzere seğirtirler. Sultan, öfkeyle bağırıp onları durdurur. 
Kendi okuyla vurmak ister. Okuna itimat etmiştir. Fakat attığı ok, hedefi vurmaz. Yusuf da yetişip sultanı 
bıçaklar ve o yara ile şehit olur.191 

188 Saidi Nursi, bu ayette kastedilenler ile Müslüman Türkler arasında bir bağ kurar: “Abbasiler zamanından beri bin senedir 
Kur’an-ı Hakîm bayrakdarı olarak bütün cihana karşı meydan okuyup, Kur’an’ı ilan etmişsiniz. Milliyetinizi, Kur’an’a ve 
İslamiyete kal’a yaptınız. Bütün dünyayı susturdunuz, müthiş tahâcümatı def’ ettiniz” ifadesi bunu ortaya koymaktadır 
(Kur’an-ı Kerîm ve Karşılıklı Muhtasar Meâli Hatm-i Şerif Cüzleri, Hayrat Neşriyat yayını, Isparta, cüz. 6, s. 116).
189 Osman Turan, Selçuklular Tarihi, s. 156; Ali Sevim, “Malazgirt Muharebesi”, DİA, C. XXVII, Ankara 2003, ss. 481-483.
190 Osman Turan, Selçuklular Tarihi, s. 158.
191 Yazıcızâde Ali, a.g.e., s.57.
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Bugünkü Malazgirt ve Sonuç Yerine

Malazgirt’in Alp Arslan gibi bir kahramanı, Malazgirt Meydan Muharebesi gibi tarihte eşi benzeri görülmemiş 
bir zaferi vardır. Geçmiş gelecek bütün Malazgirtlilere, bütün Türklere, Kürtlere ve Müslümanlara iftihar 
vesilesi olmaya yetecek vesilelerdir bunlar. Birliğin sağlanacağı yer o özdür. Zaferin ruh iklimi, geleceğe 
ait yüksek çabaların moral kaynağı olacak, gençlerimizi birilerinin maşası olmaktan kurtaracak yüksek 
değerlerin göstergesidir. Dün dünyanın süper devletini, İslam Medeniyeti etrafında samimi birliktelik kurarak 
yenenler; bugün birliğimize, kardeşliğimize, geleceğimize tuzaklar kuran Roma artığı yeni süper devletleri 
de yeneceklerdir. Özde bu cevher bulunmaktadır. Fitne ustası süperlerin gücü, içimizden elde ederek 
kullandıkları maşalardan ileri gelmektedir. Yoksa dün Bizans’ta olduğu gibi propagandaları, çok ve güçlü 
görünmeleri, imanlarımız ve İbrahimî duruşlarımız karşısında yerle yeksan olmaya mahkumdur.

Bin yıllık tarihimizin en kutlu zaferinin kazanıldığı bu topraklar, ayrılığın değil, yeni zaferlere zemin 
hazırlamanın merkezi olmak durumundadır.

Bir durum tespiti açısından şunun da belirtilmesi yerinde olacaktır. Malazgirt insanı, misafirperver, iyilik 
yapmak için fırsat arayan bir yapıdadır. Malazgirt’in karpuzları güzel, kavunları enfes, hayvanlarının etleri 
lezzetlidir. Fakat Malazgirt’te tarih katledilmiş, ruh iklimi yönünden kahramanı yeni nesillere öğretilmemiştir. 
Altı yüz Osmanlı şehidinin de yattığı, Selçuklu dönemi mezar ve kümbetlerinin yıkıldığı mezarlık, bir ihata 
duvarı ile çevrilidir. Ama burası çöplerin atıldığı mezbelelik halindedir. Malazgirt’in, mezar anıtları itibarıyla 
Ahlat’tın bir benzeri olduğu, fakat tarihi bakiyenin korunmadığı anlaşılmaktadır. 

Malazgirt için surlar müthiş bir tarihi varlıktır. Fakat iç kalede hiç kazı yapılmamış, mevcut sağlam kalan 
kısımlar bir açık hava müzesi haline getirilip günlük nezih bir ortamda hizmete sunulabilecekken tarihi 
doku, giriş merdivenleri başta olmak üzere değiştirilmiş, orta bölge doldurulmuş, dış surlar, taş ocağı gibi 
kullanılarak acı bir tahribata tabi tutulmuştur.

Kavun, karpuz, etler bedenimizi; tarih aklımızı, yüreğimizi besler. Gönül meyvelerini çoğaltacak kökler 
tarihimizdedir. O köklerin göz göre göre tahrip edilmesi, bazı burçların üç-beş yıl içinde yıkılması, kitabelerin 
sökülmesi, bir kale kapısının yıkılmaya terk edilmesi, kabul edilebilir durum değildir. Bütün kurumların, sivil 
inisiyatifin; Malazgirt’te günümüze kadar gelen tarihi bakiyeye sahip çıkması gerekmektedir.

Malazgirt’te çarşı merkezinde bazı işyerlerinde diyelim ki İngilizlerin uydurması Sherlock Holmes posteri 
görülebilmektedir. Ama dükkanlara, özel mekanların görülebilir yerlerine asılmış bir Alp Arslan posteri 
görmek mümkün olmamıştır. Fransızlar, mühendislerinin diktiği kaba demir yığını olan binlerce ton demir ve 
boyadan ibaret Eyfel’i pazarlayıp hediyelik malzemelerini satarak, demir kütleyi gelir kapısına çevirmişlerdir. 
Malazgirt’in tarihi dokusunu tanıtacak çok yönlü işlerin yapılması yerinde olacaktır. 

Alp Arslan ruhu, birlik, yükseliş, dünkü Haçlıların devamı olan bugünkü haçlılar ve maşalarına karşı zafer 
kaynağı demektir. O yüksek ruhun, çorak yüreklerimizi besleyip yeşertmesi, sıradan bir ihtiyaç değil 
mecburiyet haline gelmiştir.

Malazgirt, etkisi asırlar sonrasına uzanacak bir zaferdir. Malazgirt’te, sadece Avrupa Medeniyetinin öncü 
devleti Bizans yenilmemiştir. Onun üzerinden bütün Avrupa, derinden etkilenmiştir. Bizans, kısa süre sonra 
anlaşmayı bozduğu için Malazgirt üstünden bu defa Anadolu’yu vatan haline getirme harekâtı başlatılmıştır. 

Bizans’ın bütün gücünü kullanarak hazırladığı devasa ordu dağıldığı, Bizans’ın zulmüne uğradığı için 
Selçukluları kurtarıcı gören yerel halkların varlığı yüzünden Türkler, önemli bir direnişle karşılaşmamışlardır. 
Anadolu’yu boydan boya geçerek kısa sürede Ege, Marmara kıyılarına ilerleyen bahadırlar, fethettikleri 
toprakları vatan edinerek üzerinde devletler kurmuşlardır. Saltuklu, Mengücüklü, Dânişmendli, 
Dilmaçoğulları, Ahlatşahlar, Yinaloğulları, Çubukoğulları, Artuklu devletleri bunlardandır. Anadolu, Suriye 
hakimiyeti, Müslüman Türklerin eline geçer. Bu hızlı ilerleme İslam dünyasında heyecanla, büyük sevinçle 
karşılanmıştır. Bu yüzden birçok tarihçi, Malazgirt Zaferini, Hz. Ömer devrinde Bizans’a karşı kazanılan Yermük 
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ile Sâsânîler’e karşı kazanılan Kādisiye zaferlerine benzetmiştir. Fakat Batı dünyasında duyulan tepki büyüktür. 
Bütün Avrupa bir araya gelerek asırlarca sürecek, bitmek tükenmek bilmez Haçlı Seferlerine başlayacak, her 
dış saldırı içeride kenetlenmeyi pekiştirecektir.
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Malazgirt Zaferi Sonrasında 

Anadolu’da Türk Fetihleri

Hasan AKYOL*

Giriş

Üzerinde yaşamakta olduğumuz coğrafyanın bizler için vatan oluşu, uzun bir tarihî sürecin sonucudur. 
Türklerin Anadolu’ya ilk girişleri, genellikle Kafkasya ve Balkanlar üzerinden gerçekleşmiştir. Anadolu 
ile alakalarının bidayeti bilinmemekle birlikte, Anadolu’ya ilk Türk akınlarının Batı Hunları tarafından 
düzenlendiği kabul edilmektedir. Kursık ve Basık adlı iki başbuğun idare ettiği (398) Avrupa Hunlarının 
akınlarından sonra Sabar/Sibirlerin, Bulgarların, Hazarların, Avar, Peçenek, Uz ve Kuman/Kıpçakların Anadolu 
ile ilişkide bulundukları bilinmektedir.192 Anadolu’nun Türk yurdu olmasında Selçuklulardan önce Anadolu’ya 
akınlar düzenleyen bu devlet ve boyların payı büyüktür. 

Selçuklu akınlarının başladığı 11. yüzyılda Anadolu, uzun süren Pers-Sasani ve ardından Emevi-Abbasi 
akınlarına maruz kaldığı için; halkı yıpranarak nüfusu azalmış, birçok kalesi harabeye dönmüş bir coğrafya 
haline gelmişti. Bu durum Selçuklu akınlarına zemin hazırlayarak Anadolu’da Türk ilerleyişini hızlandırmıştı. 
Selçukluların Anadolu’ya akınlar yaptıkları 11. yüzyılda Anadolu kaleleri, özellikle Malazgirt zaferinden 
sonra, külliyetli miktarda Türk nüfusunun Anadolu’ya girişiyle birlikte Türkler arasında kalan Bizans adalarına 
dönüşmüştü. Dolayısıyla şehirlerin başkentle ve diğer şehirlerle olan bağlantıları kesilmiş durumdaydı. 

Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması yönünde en önemli mücadeleleri veren Selçuklu akınları ile 
Selçuklulardan önce Bizans’la mücadele eden Emevi-Abbasi akınları arasındaki farkı M. Altay Köymen 
başlıca iki maddede özetlemektedir. Birincisi, Araplar, Bizans’ı Güney’den ve Güneydoğu’dan sıkıştırmış ve 
sonuç alamamışlardır. Selçuklular ise Doğu’dan ilerleyerek başarılı olmuşlardır. Bu durum, Anadolu’nun 
coğrafî vaziyetiyle ilgilidir. İkincisi, Emevi-Abbasiler Kuzey Afrika, Endülüs ve Suriye’yi alarak Bizans’a önemli 
kayıplar verdirterek tabiri caizse, Bizans’ın kolunu-kanadını kopardıktan sonra, başkent İstanbul’u almak için 
denizden ve karadan taarruza geçmişlerdir. Selçuklular ise, ilk aşama olarak Bizans’ın belkemiği mesabesinde 
olan Anadolu’yu ele geçirmeyi hedeflediler ve başardılar. Zira Emevi-Abbasiler, gövdeyi ele geçirmeden başı 
koparmaya çalıştıklarından başarılı olamadılar.193

Türkler öncelikle Azerbaycan üzerine akınlar yaparak buranın Anadolu’ya açılan müsait bir kapı konumuna 
gelmesini sağladılar. Anadolu’dan önce Türklere vatan olan Azerbaycan, Anadolu’ya yapılan akınlara 
lojistik destek sağlayan askerî bir üs konumunda idi. Aynı zamanda sevk ve idare merkezi olan Azerbaycan, 
Anadolu’ya akın yapan Türkmenler için bir sığınaktı. Anadolu’ya giren Türkmen kitleleri, zaman zaman 
akınlarda bulunuyor ancak Bizans ordusunun karşı hücumuna maruz kalınca takibe uğrayan Türkmenler 
aynı yollardan geriye Azerbaycan ve İran’a dönüyorlardı. Azerbaycan, Anadolu seferlerinin her noktasında 
ve Anadolu’nun Türkleşmesinde önemli bir rol oynamıştı. Azerbaycan’dan sonra Türkmenlerin ikinci önemli 
üssü Anadolu’da Ahlât güney de ise Halep şehri oldu. Azerbaycan üzerine yapılan birçok Türk seferinin son 
durağı Anadolu oluyordu.194 

* Doç. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi.

192 Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, TTK Yayınları, Ankara 1988, s.13; Abdullah Kaya, “Başlangıcından 1071’e Kadar Türklerin 
Anadolu’ya Akınları Hakkında Bir Değerlendirme”, Ekev Akademi Dergisi, S. 59, 2014, s.213.

193 Mehmet Altay Köymen, “Selçuklular ve Anadolu’nun Türkleşmesi Meselesi”, Selçuk Üniversitesi, Selçuklu Araştırmaları 
Merkezi, Selçuk Dergisi, S. 1, 1986, s. 26.

194 Abdullah Kaya, a.g.m., s.222.
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Malazgirt Zaferi Öncesi, Selçukluların Anadolu Akınları

Selçuklu Türkleri, Anadolu’ya girişlerinde başlıca dört anayolu kullanmışlardır. Bu anayollar: Çoruh ve Kelkit 
vadilerini takiben Kastamonu ve çevresine ulaşan yol; Kelkit çayının batısından Karasu boyunca Malatya’ya 
kadar uzanan yol; Aras-Murat, Yukarı Fırat vadilerinden Orta Anadolu’nun güneyine uzanan yol ve Van Gölü 
güneyinden Toroslar boyunca batıya uzanan yol idi.195  

Türklerin IV. yüzyıldan itibaren 1071 Malazgirt Zaferi’ne kadar Anadolu’ya düzenledikleri akınlar, sonuçları 
açısından, fetih amacı ön planda tutulmayan keşif akınları olarak nitelendirilmektedir. Selçukluların 
Anadolu’ya ilk akınları, henüz devletleşme sürecinde Çağrı Bey tarafından düzenlenmiş olup, bu akın 1015-
1021 yılları arasına tarihlenmektedir. Anadolu’nun Selçuklu Türkleri tarafından fethi kapsamında bir keşif akını 
olarak değerlendirilebilecek bu akın ile ilgili Urfalı Mateos şu kayıtları düşmüştür: “…Bu zamanda, Türk tesmiye 
edilen barbar millet toplanıp Ermenistan’ın Vaspurakan eyaletine geldi ve hıristiyanları merhametsizce kılıçtan 
geçirdi. Bu katliam haberi kral Senekerim’e erişti. Onun büyük oğlu Davit, zadegân ordusunu alıp Türk ordugahına 
karşı yürüdü. İki ordu, korkunç bir muharebeye tutuştular. Bu zamana kadar bu cins Türk atlı askeri görülmemişti. 
Ermeni askerleri, onlarla karşılaşınca onların acaib şekilli, yaylı ve kadın gibi uzun saçlı olduklarını gördüler. Oklara 
karşı tedarikli davranmaya alışmamış olan Ermeni askerleri, kılıçları kaldırmış oldukları halde cesaretle düşmanın 
üzerine yürüdüler. Kahraman Ermeni ordusu, ileri atılıp, onlardan birçoklarını öldürerek yere serdi. Türkler de ok 
atışıyle bir çok Ermeniyi vurdular…”196 Urfalı Mateos’un kaydından hareketle, Selçuklu Türklerinin bölgeye 
akınlarının ani ve beklenmedik bir gelişme olduğu söylenebilir. 

Arslan Yabgu’nun Gazneli Sultan Mahmud tarafından bertaraf edilmesinden sonra Yabgulular/Yavekiyye 
olarak adlandırılan Türkmenler, önce Sultan Mahmud’a sığınmışlar ve bölgede yaşanan olayların sonucu 
olarak Gazneli topraklarını terk etmek zorunda kalmışlardır.197 Yabgulu Türkmenlerinin Anadolu’ya da girerek 
Mervani hâkimiyetindeki bölgelere akınlar yaptıkları bilinmektedir. Yabgulu Türkmenleri, bu vesile ile Çağrı 
Bey’den sonra Anadolu’ya akınlar yapan ikinci Selçuklu topluluğu olarak kabul edilmektedir.198 

Selçuklu liderleri, Dandanakan zaferinden sonra Merv’de bir kurultay toplamışlar, fethedilen ve fethedilecek 
topraklar haneden üyeleri arasında paylaşılmıştır. Bu paylaşımda, Merv merkez olmak üzere devletin doğu 
kısmı Çağrı Bey’e; Bust, Herat ve Sistan civarı Musa Yabgu’ya; Tabes, Kirman ve Kuhistan Çağrı Bey’in oğlu 
Kavurd Bey’e; Nişabur merkez olmak üzere batı toprakları Tuğrul Bey’e verildi. İbrahim Yınal, Kutalmış ve 
Yakuti de batı fütuhatında Tuğrul Bey’in yanında bulunacaklardı.199 Büyük Selçuklu Devleti’nin kurulmasıyla 
sonuçlanan Dandanakan Savaşı’ndan sonra Selçuklu fetih istikameti batı yönüne olmuştur. Tuğrul Bey 
devletin merkezini Nişabur’dan Rey’e taşıdı. Başkentin batı yönüne doğru kaydırılması özellikle Bizans 
egemenliğindeki Anadolu’nun fetih hareketlerinin planlı bir şeklide yürütüldüğünün göstergesidir. Devletin 
batı topraklarını üstlenen Tuğrul Bey, yanında bulunan Selçuklu hanedan üyesi meliklerle birlikte batı 
yönündeki fetihleri sürdürmüştür. Tuğrul Bey, bu süreçte Selçuklu ülkesine göç eden Türkmenleri Azerbaycan 
üzerinden Anadolu’ya kaydırmaya çalışmış ve devletin kuruluşundan yaklaşık on yıl sonra, Türkmenler Doğu 
Anadolu’ya ulaşmıştır.200 

 

195 Refik Turan, “Türklerin Anadolu’ya Akınları ve Malazgirt Zaferi’nden Önce Anadolu’da Türk Varlığı”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, 
Ed. Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s.93.

196 Urfalı Mateos Vekayi-nâmesi ve Papaz Grigor’un Zeyli, Çev. Hrant D. Andreasyan, TTK Yayınları, Ankara 2000, s.48. 

197 Osman Gazi Özgüdenli, “Büyük Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Ed. Refik Turan, Grafiker Yayınları, 
Ankara, 2012, s. 40-42.

198 Azimî Tarihi, (Selçuklular dönemiyle ilgili bölümler: H.430- 538), Yay. Ali Sevim, TTK Yayınları, Ankara, 1988, s. 6; Sevim, 
Anadolu’nun Fethi, s. 23, 24, 27, 28; Kaya, “Başlangıcından 1071’e Kadar…”, s. 222.

199  Muhammed b. Ali b. Süleyman er-Râvendî, Râhatü’s-Sudûr ve Âyetü’s-Sürûr, Çev. Ahmed Ateş, C. I, TTK Yayınları, Ankara 1999, 
ss. 101-103; Reşidü’d-din Fazlullah, Câmi’u’t-Tevârih, Çev. Erkan Göksu, H. Hüseyin Güneş, Selenge Yayınları, İstanbul 2010, s. 
96; Mehmet Altay Köymen, Selçuklu Devri Türk Tarihi, TTK Yayınları, Ankara 1993, s. 55; Ali Sevim ve Erdoğan Merçil, Selçuklu 
Devletleri Tarihi, Siyaset, Teşkilât ve Kültür, TTK Yayınları, Ankara 2014, ss. 34, 35. 

200 Osman Gazi Özgüdenli, “Tuğrul Bey Dönemi”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Ed. Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, ss. 
59, 61.
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Büyük Selçuklu Devleti’nin kuruluşundan sonraki ilk Anadolu seferinde Kutalmış, yanında bulunan Hasan 
(Selçuklu hanedanından ve muhtemelen Musa Yabgu’nun oğlu) Bey ile Anadolu’ya girmiş, bu seferde Melik 
Hasan, Büyük Zap Suyu (Stragna) kenarında Bizans tarafından mağlup edilmiş ve şehit düşmüştür (1048).201 
Melik Hasan’ın şehadetini haber alan Tuğrul Bey, çok üzülmüş ve İbrahim Yınal ile Kutalmış’ı onun intikamını 
almakla görevlendirmiştir. Bu ordu, Liparites’in kumandasındaki Bizans ordusunu 18 Eylül 1048 tarihinde 
Hasankale (Kaputru-Kapetru) yakınlarında mağlup ederek Liparites’i de esir alarak geri döndü. Bu zafer, 
Selçukluların Bizans’a karşı kazandığı ilk zafer olarak tarihe geçmiştir.202 Şehzade Hasan’ın intikamının da 
alındığı bu zafer sonucunda İmparator IX. Konstantinos Monomakhos, Selçuklularla barış yapmak zorunda 
kaldı. Yapılan anlaşma ile Liparit fidye karşılığı serbest kaldı. Ayrıca Emeviler zamanında İstanbul’da yapılan 
caminin onarımı sağlanarak ibadete açılacak ve Tuğrul Bey adına hutbe okutulacaktı.203 Bizans, yıllık vergi 
ödemeyi reddetti ve sınırlardaki istihkamlarını güçlendirmeye başladı. 

Anadolu’nun fethi bağlamında Doğu Anadolu’ya sefer yapan ilk Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’dir. Tuğrul 
Bey, Azerbaycan üzerinden Anadolu’ya girmiş ve Van Gölü civarındaki bazı yerleşimleri ele geçirmiştir. 
Bizans’ın bölgede önemli bir müstahkem şehri olan Malazgirt’i muhasara etmiş (1054) ve burada ordusunu 
üç kola ayırarak etrafa akınlar düzenlemiştir. Tuğrul Bey, bu seferde Malazgirt’i alamamış ancak Bizans’ın 
doğu ucundaki savunma hattını ciddi anlamda yıpratmıştır. Tuğrul Bey’in merkeze dönmesinden sonra 
komutanlarından bazıları (Çağrı Bey’in oğlu Yakutî, Emir Sabuk, Saları Horasan, Dinar, Kapar, Cemcem, Kicaciç, 
Tuğtegin…vd.) bölgede kalarak Doğu Anadolu’da Selçuklu varlığını sürdürmeye ve yeni fetihler yapmaya 
devam etmişlerdir. Tuğrul Bey dönemi fetih hareketleri sırasında Selçukluların Kızılırmak’a kadar olan Orta 
Anadolu’yu da keşfettikleri görülmektedir.204 Bu dönemde Türkmen akınlarının Anadolu’ya yerleşmekten 
ziyade müstahkem kaleleri yıpratma amacına dönük olduğu görülmektedir. Bu durum, ileride yapılacak 
esaslı fütuhat ve iskân hareketine zemin hazırlamıştır. Bizans İmparatorluğu’nun iç karışıklıklar içinde olması, 
Norman hücumları, Peçenek ve Uz baskıları ile Macar akınları Selçukluların Anadolu içlerine ilerlemesini 
kolaylaştırmıştır. 

Sultan Alparslan, iç işlerini düzene koyduktan sonra Tuğrul Bey döneminde başlayan Anadolu seferlerini, bazı 
seferlere de bizzat katılarak devam ettirdi. Sultan Alparslan, I. Kafkasya ve Doğu Anadolu Seferi olarak da 
bilinen 1064 yılındaki seferinde yanında Emir Tuğtekin ve kardeşi Yakutî ile daha önce adlarını zikrettiğimiz 
diğer beylerden bazıları ile birlikte Azerbaycan üzerinden Doğu Anadolu’ya ilerledi. Kars civarındaki önemli 
kaleleri ele geçiren Sultan Alparslan, Bizans’ın önemli bir kalesi olan Ani’yi kuşatarak fethetti.205 Bu fetihle 
İslâm dünyasında önemli bir prestij kazanan Sultan Alparslan, Bizans’ın doğu savunma hattında önemli bir 
gedik açmayı da başarmış oldu. 

Sultan Alparslan’ın Doğu Anadolu seferi sonrasında Selçuklu komutanlarının Anadolu’da bir dizi fetih 
hareketinde bulunduğu görülmektedir. Bu süreçte Emir Horasan Sâlâr, Gümüştekin, Afşin ve Ahmetşah’ın 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bazı fetihler yaptıkları bilinmektedir.206 Sultan Alparslan 1067 yılının 
sonlarında Horasan’dan büyük bir orduyla Kafkasya’ya girdi ve Anadolu’daki akınları organize ederek 

201 Ioannes Zonaras, Tarihlerin Özeti, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2008, s. 90; Nikephoros Bryennios, 
Tarihin Özü, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2008, s. 44; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, s. 30.
202 Urfalı Mateos, a.g.e., ss. 87-90, 101; Ioannes Zonaras, a.g.e., ss. 90, 91; Azimî, Azimî Tarihi, (Selçuklular dönemiyle ilgili 
bölümler: H.430- 538), Yay. Ali Sevim, TTK Yayınları, Ankara 1988, ss. 8,9; Müneccimbaşı Ahmed b. Lütfullah, Câmiu’d-Düvel, 
C. I, Yay. Ali Öngül, Akademi Kitabevi, İzmir 2000, ss.16-17; Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, E Yayınları, 
İstanbul 1994, s. 83.
203  Mikhael Attaleiates, Tarih, Çev. Bilge Umar, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul 2008, ss.55-57; Osman Gazi Özgüdenli, 
a.g.e., s. 62; Abdullah Kaya, a.g.m., s. 224.
204  Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, ss.33-37; Osman Gazi Özgüdenli, a.g.e., s.62-63; Abdullah Kaya, a.g.m., ss. 224, 225. 
205 Urfalı Mateos, a.g.e., ss. 118-121; Mikhael Attaleiates, a.g.e., ss. 88-91; Sadruddin Ebu’l-Hasan Ali ibn Nâsır İbn Ali el-
Hüseynî, Ahbârü’d-Devleti’s-Selçukiyye, Çev. Necati Lügal, TTK Yayınları, Ankara 1999, ss. 24-28; Müneccimbaşı, a.g.e., ss.36-37; 
Ali Öngül, Selçuklular Tarihi, C. I, Emek Matbaası, Manisa 2007, ss.44-47; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, ss. 39-42; Refik Turan, 
a.g.e., ss. 106-108. 
 206 Ioannes Zonaras, a.g.e., s. 127; Urfalı Mateos, a.g.e., s.134-135; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, ss. 42-45.
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Kutalmışoğulları Mansur, Süleyman, Yakutî, Erbasan gibi Selçuklu şehzadeleri ile Afşin, Sandak, Ahmetşah, 
Türkman, Demleçoğlu Mehmet ve Duduoğlu gibi ünlü kumandanlarını Anadolu’da fetih çalışmaları içi 
bırakarak başkentine döndü. Bizans, Türklerin ülkenin doğusundaki faaliyetleri karşısında General Romanos 
Diogenes’i tahta çıkararak Türkleri Anadolu’dan atma girişimini başlattı. Diogenes, Türk akınlarını durdurmak 
için bir dizi önlem almışsa da Selçuklu emirleri fetih hareketlerini devam ettirerek, Bizans’ın Orta Anadolu’daki 
en müstahkem şehirlerinden Amorium’u da kısa süreliğine ele geçirmeyi başardılar.207 Bu süreçte Türk 
akıncıların merkezi Ahlat şehri idi ve Ahlat üzerinden Bizans’ın Orta Anadolu savunma hattı da Türkler 
tarafından zorlanmaya başlandı. 

Sultan Alparslan, yeniden bir Anadolu seferine çıkmak istemiş ancak gerçekleştirememişti. Diogenes’in 
büyük bir ordu ile Türkleri Anadolu’dan çıkarmak amacıyla yola çıkışı üzerine Fatımîler üzerine yürümekte 
olan Sultan Alparslan, Halep’ten dönerek Malazgirt’te Bizans ordusuyla karşılaştı.208 26 Ağustos 1071 tarihinde 
kazanılan Malazgirt Meydan Muharebesiyle Bizans’ın askerî gücü imha edilmiş ve Anadolu’daki Türk fütuhâtı 
hız kazanmıştır. 

Malazgirt Zaferi Sonrasında Anadolu’da İlk Türk Fetihleri

Anadolu’da coğrafi-stratejik olarak üç ana savunma hattı mevcuttur. Bu savunma hatları, Kars-Erzurum-
Bingöl hattı; Ankara-Çankırı-Kastamonu hattı ve Eskişehir-Kütahya-Bilecik hattından oluşmaktadır. Bu hatlardan 
birini ele geçiren kuvvet, diğer hatta kadar kolaylıkla ilerleyebilmekteydi.209 1071 yılından önceki Selçuklu 
akınlarıyla iyice yıpranmış olan Bizans’ın en doğudaki savunma hattı Kars-Erzurum-Bingöl hattı, Malazgirt 
Zaferiyle aşılmış ve Orta Anadolu ile Batı Anadolu Türk fetihlerine açılmıştır. 

Malazgirt Zaferinden sonra başlayan Anadolu fetihleriyle Anadolu kısa sürede Türk yurdu halini almış ve Bizans 
da Dragos Antlaşmasıyla bu fiili duruma resmiyet kazandırmıştır. Malazgirt’ten 1081 yılında imzalanan Dragos 
Antlaşmasına kadar geçen on yıllık dönemde Türkler, Anadolu’ya tam anlamıyla hâkim olmuşlardır. Bu kısa 
sürede yaşanan büyük fetih hareketleri hakkında Mikhael Attaleiates, Ioannes Zonaras, Nikephoros Bryennios, 
John Skylitzes ve Anna Komnena gibi Bizans müelliflerinin eserlerinden bilgi sahibi olabiliyoruz. Yine bu 
fetihleri destansı bir biçimde inceleyen Dânişmend-nâme de ilk dönem fetihleri hakkında fikir vermektedir.210 

Malazgirt yenilgisinden sonra iktidarı ele geçirmiş olan Miheal Doukas ile Kapadokya’ya sığınan Romanos 
Diogénes arasındaki çekişme, ardından Frank başbuğu Roussel’in isyanı, Anadolu’nun Türkler tarafından 
fethini hızlandırmıştır. Cahen: “Ne var ki Türkmenleri kendi kendilerine gideceklerinden daha derinlere yöneltenler, 
hiç olmazsa bir süre için surların arkasından kendilerini savunabilecek kentlerin kapılarını onlara açanlar ve 
başlarındakilere kesin bir otorite sağlayanlar Bizanslılardır…”211  şeklindeki kaydıyla, bu konuya işaret etmişti. 
Artuk Bey’in Ankara’ya girişinde Ahmet Serkis adlı mühtedinin yardımı da bu kapsamda değerlendirilebilir.212 

207 Ioannes Zonaras, a.g.e., s. 128; Mikhael Attaleiates, a.g.e., s.127-128; Azimî, a.g.e., s.18; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, ss. 46-
48; Ali Öngül, Selçuklular Tarihi, ss. 54-55. 

208 Nikephoros Bryennios, a.g.e., ss. 48-55; Ioannes Zonaras, a.g.e., ss. 131-138; Mikhael Attaleiates, a.g.e., ss. 148-168; Urfalı 
Mateos, a.g.e., ss. 140-143; Azimî, a.g.e., s.19; Hüseynî, a.g.e., s. 34, 35; Râvendî, a.g.e., s. 116, 117.

209 İbrahim Tellioğlu, “Dragos Antlaşmasının Tarihi Zemini”, Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü 
Sempozyumu IV, Kocaeli 2018, s. 163. 

210 Doğu Anadolu’daki ilk Türkmen akınları konusunda ayrıntılı bilgiler sunan Ermeni kaynakları, Malazgirt sonrası Selçuklu-
Bizans mücadelelerini ya işlememişler ya da çok yüzeysel değinmişlerdir. Dolayısıyla Ermeni kaynaklarından, Malazgirt 
sonrası ilk Türk fetihleri kapsamında yararlanamadık. 

 211 Claude Cahen, a.g.e., s. 91. 

212 Ahmet Serkis’in Ankara Kalesi’nin fethinde oynadığı rol için bkz. Hasan Akyol, “Ankara’nın Türk Hâkimiyetine Girişi ve Şehrin 

İlk Türk Fâtihi”, Belleten, C. LXXX, S. 289, ss. 757-772.
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Romanos Diogénes, Doukas tarafından yakalanıp öldürülünce, Malazgirt Savaşı’nın akabinde yapılan 
antlaşma geçerliliğini yitirdi. Miheal Doukas’tan intikam almak için yemin eden Alparslan, Türkmen 
akınlarının yönünü hızla Anadolu’ya kaydırdı. Antlaşmanın bozulmasından sonra Türkler Anadolu’ya adeta 
boşalıyorlardı. Ülke Oğuz beyleriyle doldu. Skylitzes: “Türkler Anadolu’ya eskisi gibi yağmacı olarak değil, işgal 
ettikleri yerlerin hakiki sahibi sıfatı ile giriyorlardı” demektedir. 213

Sultan Alparslan’ın Maveraünnehir seferi sırasında ölümü ve oğlu Melikşah’ın Büyük Selçuklu Devleti 
tahtına geçtiği 1072 yılında, esasen Malazgirt Zaferi’nden sonra yapılan Selçuklu-Bizans barış antlaşmasının 
Romanos Diogenes’in ölümüyle bozulması üzerine, sultan Alparslan’ın emriyle Selçuklu prens ve emirleri 
Anadolu’da fetihlere devam etmekte idiler. Bu bağlamda başta Kutalmışoğulları Süleymanşah, Mansur, 
Alpilek ve Devlet olmak üzere, Artuk, Tutak ve diğer Selçuklu emirleri, Kızılırmak’ı geçip Orta-Anadolu 
yönünde fetihlere devam ettiler. Türk akıncılarının Malazgirt zaferini izleyen birkaç yılda Kızılırmak’ı aşarak 
Batı Anadolu yönünde seferler yapmaya başladığı görülmektedir. Bu ilerleme Danişmend-nâme’de şu şekilde 
kaydedilmiştir: “…İslâm askerleri atlarına bindi, yola çıktı. Ordu komutanı Çavuldur Çaka idi. Beş yüz er ile yola 
koyuldu. Onun ardınca Kara Doğan, Hasan bin Meşiyye, Eyyüb bin Yunus, ondan sonra Sultan Turasan ve onun 
ardınca Melik Ahmed yola çıktı. Albis[Halys=Kızılırmak] suyuna kadar ulaştılar…” 214 

Türk ordularının Anadolu içlerine kadar girmeleri üzerine yeni Bizans imparatoru VII. Mihael Dukas, Selçuklu 
fetih hareketlerini durdurmak amacıyla Isaakios Komnenos ve kardeşi Aleksios’u Frank başbuğlarından 
Roussel ile birlikte Anadolu’ya gönderdi. [Esasen Malazgirt’ten sonra Bizans idarî olarak önemli bir boşluğa 
düşmüştür.] Bizans kuvvetleri Kayseri’ye gelince Roussel, aralarının açıldığı başkumandan durumunda 
bulunan Isaakios’a isyan etti ve daha sonra da 400 civarındaki atlısıyla Bizans ordusundan ayrılıp Sivas 
yönüne hareket etti. Onu yakalamak ve cezalandırmak amacıyla harekete geçen Isaakios, Kayseri yörelerinde, 
Selçuklu kuvvetleriyle giriştiği savaşta, yenilgiye uğrayıp tutsak alındı.215 Kardeşi Aleksios, Isaakios’u bulmak 
ve kurtarmak için yola çıktı. Duyumlarına göre kardeşi Ankara’da güvendeydi. Bu duyum üzerine Aleksios, 
Ankara’ya geldi. Ancak Ankara’ya ulaştığında duyumlarının doğru olmadığını gördü. Ankara’yı kardeşi 
hakkında bilgi toplamak için bir üs olarak kullandı ve kardeşinin Türkler tarafından fidye için tutulduğunu 
öğrendi. Aleksios, bu haber üzerine kardeşini kurtarmak için gereken parayı (fidye-i necât) ayarlamak 
için İstanbul’a gitti ve hızla Ankara’ya geri döndü. Aleksios şehre gece geldi. Muhtemelen O, Türklere 
yakalanmamak için gündüz gizlendi ve gece yol aldı. Aleksios geldiğinde şehrin kapılarını kapalı buldu ve 
kapıların açılmasını istedi. Ancak muhafızlar kapıları açmaya korktular ve tereddüt ettiler. Çünkü civarda bir 
yerde Türkler bulunuyordu. Aleksios’tan kendisini tanıtmasını istediler. O kendini tanıtırken sesini duyan 
kardeşi Isaakios, sesini duyarak kapıları açtırdı ve sevinçle Aleksios ve maiyetini kaleye aldı. Isaakios, bölge 
şehirleri tarafından fidyesi ödenmiş ve Aleksios’la aynı gün Ankara’ya gelmişti. Üç gün Ankara’da kalan 
Komnenos kardeşler İstanbul’a gittiler.216 Aleksios’un Ankara’ya girişi sırasında kalede bulunan Bizans 
askerlerinin etrafta bulunan Türk askerlerinin kaleye saldırısından korkarak kale kapısını açmakta tereddüt 
etmelerinden hareketle, Orta Anadolu’da mühim miktarda bir Türk ordusunun bulunduğu ve bu ordunun 
da başında Artuk Bey’in bulunduğu söylenebilir.217 Bu sıralarda kuvvetleri gittikçe artan Roussel, Sivas’ın 
batı yönüne hareket ederek yolu üzerindeki bütün Bizans, kent, ilçe ve köylerini tahrip ve yağma akınlarına 
uğratmakta idi. 

Kutalmışoğullarından başka Artuk, Tutak, Ahmedşah, Afşin, Demleçoğlu Mehmet, Tarankoğlu ve Duduoğlu 
adlarındaki Selçuklu emirleri de Anadolu’nun farklı coğrafyalarında fetih hareketlerini aralıksız sürdürmekte 

213 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, Boğaziçi Yayınları, İstanbul 1998, s.39.
214 Danişmend-nâme, s. 45. 
215 Mikhael Attaleiates, a.g.e., ss.187-188; Ioannes Zonaras, a.g.e., ss.143-144; Nikephoros Bryennios, a.g.e., ss. 71-75; İbrahim 
Kafesoğlu, Sultan Melikşah, Başbakanlık Kültür Müsteşarlığı Kültür Yayınları, İstanbul 1973, s. 54; Ali Sevim, Ünlü Selçuklu 
Komutanları Afşin, Atsız, Artuk ve Aksungur, TTK Yayınları, Ankara 1990, s. 28. 
216 Nikephoros Bryennios, a.g.e., ss.78-80; Hasan Akyol, “Ankara’nın Türk Hâkimiyetine Girişi…”, ss.761-762. 
217 Hasan Akyol, “Ankara’nın Türk Hâkimiyetine Girişi…”, ss. 761-762.
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idiler. Bu durum karşısında ciddi bir endişeye düşen imparator Dukas, büyük bir ordunun başında eski nazırı 
Ionnes Dukas’ı Nikephoros Botaniates’le birlikte asi Roussel’i yakalamak ve Selçuklu fetihlerini önlemekle 
görevlendirdi. Önce Roussel üzerine yürüyen Dukas, onunla Sakarya ırmağı yörelerinde yaptığı savaşta 
yenilgiye uğradı ve Roussel’e esir düştü (1073). Bu başarı üzerine Roussel, tutsak Dukas’ı imparator ilan ile 
Sapanca Dağı’na çekilip İstanbul’u ele geçirme hazırlıklarına başladı. Bu nazik ve tehlikeli durum karşısında 
Nikephoros, bu sıralarda büyük bir Selçuklu kuvvetiyle İzmit yönünde fetihler yapmakta olan Artuk Bey’le bir 
antlaşma yaparak onu Roussel üzerine saldırıya razı etti. Derhal harekete geçen Artuk Bey, Sophon/Sapanca 
Dağı’ndaki karargahında bulunan Roussel’e öncü kuvvetleriyle bir baskın yaptı. Daha sonra da asıl ana 
kuvvetleriyle yapılan şiddetli çarpışmalarda Frank kuvvetleri yenilgiye uğradığı gibi, bütün çıkış yollan kesilen 
Roussel, beraberindeki Ionnes Dukas ile birlikte tutsak alındı. Çok geçmeden Artuk Bey, tutsakları kurtuluş 
akçası karşılığında serbest bıraktı. Ionnes Dukas İstanbul’a dönerken, Roussel, Amasya yörelerinden topladığı 
kuvvetlerle yeniden isyana başlayıp, kendisine karşı gönderilen bir Bizans kuvvetini yenilgiye uğrattı.218 Artuk 
Bey’in faaliyetleri sonucunda Türk akıncıları İzmit önlerine kadar ulaşmışlar ve Bizans için Orta Anadolu’nun 
en önemli şehri olan Ankara, Türk hâkimiyetine girmiştir. Artuk Bey’in Kavurd’la mücadele için Sultan Melikşah 
tarafından çağrılmasıyla Artuk Bey’in Anadolu fetihleri sona ermiştir.219 Daha sonra onun faaliyet bölgesinde 
Tutak Bey, Danişmend Gazi ve Kutalmışoğlu Süleymanşah’ı görüyoruz.

Bir yandan Selçuklu fetihleri, öbür yandan Roussel’in isyan harekâtı karşısında Bizans’ın Anadolu hâkimiyetini 
kaybetmekte olduğunu gören imparator, ileride Bizans tahtına oturacak olan Aleksios Komnenos’u Doğu 
Ordusu başkomutanlığına atayarak Anadolu’ya gönderdi. Bunu haber alan Roussel, kuvvetleriyle birlikte 
Amasya yörelerinde harekatta bulunan emir Tutak’ın yanına gelip, Bizans’a karşı onunla bir ittifak yaptı. 
Muhtemelen Artuk Bey’in Sultan Melikşah tarafından çağrılmasıyla birlikte Anadolu’da onun yerini Bizans 
ucunda Tutak Bey üstlenmişti. Öte yandan Amasya yakınlarına kadar gelip Tutak - Roussel ittifakını haber alan 
Aleksios, derhal harekete geçip Tutak’la220 ilişki kurarak Bizans ve Selçuklu memleketlerini tahrip ve yağma 
eden Roussel’i büyük bir fidye ve değerli armağanlar karşılığında yakalatıp kendisine göndermesini sağladı; 
böylece Bizans için ciddi bir duruma gelen Roussel tehlikesi de emir Tutak’ın yardımı sayesinde ortadan 
kaldırılmış oldu.221 Kuzey Anadolu’da fetihlerde bulunan Tutak Bey hakkında kaynaklarda bu olaydan sonra 
herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. 

Kutalmışoğulları, Suriye bölgesindeki faaliyetlerinin ardından Anadolu’ya dönerek fetihlere başladılar.222 Kısa 
zamanda, İç Anadolu üzerinden Marmara Denizi’ne kadar ilerlediler. Kutalmışoğlu Süleymanşah, 1075 yılında 
Bizans başkenti İstanbul’un hemen yanı başında, büyük ve tarihi bir Bizans kenti olup sağlam surlara sahip 
bulunan İznik’i, Bizans’ın iç çekişmelerinden yararlanarak fethetti ve burasını, temellerini atmakta olduğu 
Türkiye Selçuklu Devleti’nin başkenti yapmak suretiyle devletini kurdu. Böylece Süleymanşah’ın Selçuklu 
akıncılarının Marmara Denizi kapılarına kadar harekata bulundukları bütün Anadolu’yu fethetme planlarını 
uygulama safhasına koymaya haşladığını görüyoruz. Hatta onun, Hz. Peygamber’in “İstanbul mutlaka 
fethedilecektir. Onu fetheden kumandan, ne iyi bir kumandan, onu fetheden ordu, ne iyi bir ordudur” dediği 
Bizans başkenti İstanbul’u da fethedip Rumeli yakasına geçerek fetihlerini orada da sürdürmeyi planlamış 
olması mümkündür. Bu sıralarda Bizans ülkesinde isyanlar haşladı. Şöyle ki; Rumeli ve Anadolu orduları 
komutanları olan Nikephoros Bryennios ve Nikephoros Botaniates, imparator Mihael Dukas’a karşı isyan ile 
imparatorluklarını ilan ettiler. Kütahya’dan İstanbul’a yürüyen Botaniates, yanında tuttuğu, daha önceleri 

218 Nikephoros Bryennios, a.g.e., ss. 89-97; Ioannes Zonaras, a.g.e., ss.144-147; Mikhael Attaleiates, a.g.e., ss. 188-196; Ali Sevim, 
Anadolu’nun Fethi, ss. 78, 79.

219 Ali Sevim, “Artuk b. Eksük”, DİA, C. 3, 1991, s. 414; Hasan Akyol, “Kirman Selçukluları”, Selçuklu Tarihi El Kitabı, Ed. Refik Turan, 
Grafiker Yayınları, Ankara 2012, s. 201. 

220 Dönemin Bizans kaynaklarını (Alexiad, Tarih, Tarihlerin Özeti, Tarihin Özü) Türkçeye kazandırmış olan Bilge Umar, Tutak’ı 
Tutuş olarak kaydetmiştir. Kaynaklarda Aleksios ve Roussel ile Amasya yakınlarında ilişki kuran Türk Beyi Tutak Bey’dir. 

221 Anna Komnena, Alexiad, Çev. Bilge Umar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1996, ss. 17-21; Nikephoros Bryennios, a.g.e., ss. 98-105; 
Ioannes Zonaras, a.g.e., s. 146; Mikhael Attaleiates, a.g.e., ss.201-202; Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi,  ss.78-79.

222 Kutalmışoğulları’nın Suriye bölgesindeki faaliyetleri için bkz. Güray Kırpık ve Hasan Akyol, “Kutalmışoğlu Süleymanşah”, 
Selçuklu Tarihi El Kitabı, Ed. Refik Turan, Grafiker Yayınları, Ankara 2012, ss. 283-284. 
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Bizans’a sığındığını gördüğümüz Erbasgan’ı İznik’te bulunan Süleymanşah’a gönderip ittifak önerisinde 
bulundu. Devletinin sınırlarını genişletmek isteyen Süleymanşah bu öneriyi kabul ile ona iki bin kişilik 
bir kuvvet gönderdi. Böylece Türk kuvvetleriyle daha da güçlenen Botaniates, 1078 yılında, Bizans tahtını 
ele geçirip imparator oldu. Onun bu başarısında büyük rol oynayan Türk askerleri Üsküdar’da kurdukları 
çadırlarda konaklamakta idiler. Çok geçmeden yeni imparator bu Türk kuvvetlerini Rumeli’de hala taht 
iddiasında bulunan Bryennios’a karşı da gönderdi. Öte yandan Bizans’ın bu karışık durumundan faydalanan 
Süleymanşah, devletinin sınırlarını Marmara-Karadeniz ve Akdeniz yönlerinde genişleterek kısa zamanda, 
Bursa ve yörelerinden başka, Kocaeli Yarımadasını da ele geçirerek Üsküdar ve Kadıköy’e doğru ilerledi; 
hatta Anadolu kıyılarında gümrük daireleri kurup boğazdan gelip geçen gemilerden vergi almaya başladı. 
Süleymanşah’ın Türkiye Selçuklu Devleti’ni kurması ve başarılı fetihler yapması sonucunda, özellikle 1080 
yılında, Azerbaycan’dan kalabalık Türk kitleleri, Anadolu’ya adeta akmaya başladı ve dolayısıyla bu ülkede, 
Türk nüfusu süratle çoğaldı. Ayrıca Bizans’ta bitip tükenmeyen buhranların yarattığı huzursuzluklar sebebiyle, 
çeşitli ırklardan oluşan yerli halklar (Ermeni, Süryani, Gürcü vb. gibi) Süleymanşah’ın yönetimini benimsedikleri 
gibi, büyük arazi sahiplerinin hizmetinde çalışan ve tutsak muamelesi gören köylü sınıfı da uyguladığı miri 
toprak rejimi dolayısıyla Selçuklu yönetiminde hürriyetlerini elde ettiler ve toprak sahibi oldular.223 Süryani 
Mihael, Süleymanşah’ın fetihleri ile ilgili şu kaydı aktarmaktadır: “Süleyman İznik ve İzmit şehirlerini alarak 
oralarda hüküm sürdü. Bütün memleket Türklerle doldu. Bunu öğrenen Bağdat halifesi ona sancak ve diğer şeyler 
gönderip onu taçlandırdı ve sultan ilan etti. Böylece Türklerin Türkistan dışında biri Horasan’da ve öteki de Roma 
(Anadolu) ülkesinde olmak üzere iki hükümdarı oldu.”224

Malazgirt Zaferinden sonra başlayan fetihlerle Doğu ve İç Anadolu’da kurulan beylikler buralardaki Bizans 
hâkimiyetine son verdiler. Batı Anadolu ise Türkiye Selçuklu Devleti’nin fetih alanı içerisinde bulunmaktaydı. 
Süleymanşah kısa sürede Bizanslılar üzerine yönelerek Marmara kıyılarını ele geçirmeye başlamıştı. Bizanslılar 
o kadar büyük bir çöküş içerisindeydi ki tarihlerinde ilk kez bir kişi, Nikèphoros Botaneiatès, Türklerin desteği 
ile imparatorluk tahtına oturmuştu. Selçukluların müttefiki olarak Bizans tahtına oturan Botaniatés, kendini 
devirmeye yönelik girişimleri de Türk ordusunun desteğiyle bertaraf etmekte bir mahzur görmüyordu. 
Bu şartlar Bizans’ın içine düştüğü karmaşanın bir yansımasıydı. Aleksios Komnenos kötü gidişi önlemek 
iddiasıyla başa geçtiğinde Normanlar İstanbul’u tehdit eden akınlar yaparken Selçuklular da Marmara 
kıyılarını ele geçirmekteydi. Aleksios’un bunlarla mücadele edebilecek gücü yoktu. O yüzden Selçuklularla 
Dragos antlaşmasını yaptı ve onları Marmara’nın doğusundaki toprakların hâkimi olarak resmen tanıdı. 
Ardından bu dostluktan faydalanarak ihtiyacı olan asker gücünü temin etti ve Normanlar üzerine yürüdü.225 

Anadolu’daki faaliyetlerini zikrettiğimiz Artuk Bey, Tutak Bey ve Kutalmışoğlu Süleymanşah’ın Anadolu 
fetihlerine ilaveten Malazgirt Meydan Savaşı’nın akabinde, Anadolu’nun doğusunda ve batısında fetihlerde 
bulunan başka Türk beyleri de vardır. 

Malazgirt zaferinin akabinde Erzurum ve civarının Saltuk Bey tarafından fethedildiği bilinmektedir. Saltuk Bey, 
fethettiği bölgelerde Büyük Selçuklu Devleti’ne tâbi olarak hüküm sürmüştür. Anadolu’da Büyük Selçuklu 
Devleti’ne tâbi olarak kurulan ilk Türk Devleti’nin Saltuklular olduğu görülmektedir.226  

Malazgirt Savaşına katıldığı bilinen ve savaştan sonra Anadolu’da fetih hareketlerinde bulunan Selçuklu 
beylerinden biri de Demleçoğlu/Dilmaçoğlu Mehmed Bey’dir. Anadolu’nun güneyinde fetihlerde bulunan 
Mehmed Bey, Halep Mirdasi emiri Nasr’ın ölümü üzerine kardeşler arasında başlayan iç mücadeleler sırasında 
Emir Sabık’ı desteklemek üzere 500 atlısıyla Halep’e giderek Türkmen Emiri Ahmed Şah ve Sabık’la birleşti; 
yapılan savaşta Sabık muhaliflerini Türkmen askerleri sayesinde kesin bir yenilgiye uğrattı (Zilhicce 468/ 
Temmuz 1076). Bu savaştan sonra Mehmed Bey yeniden Anadolu’ya döndü. Kutalmışoğlu Süleyman Şah’ın 

223 Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi, ss. 82-83.

224 Süryani Mihael, Chronique, III, s. 172.

225 Tellioğlu, a.g.m., s.167. 

226  Abdülkerim Özaydın, “Saltuklular”, DİA, C. 36, 2009, ss. 54-56. 
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Anadolu’ya hâkim olması üzerine onun hizmetinde bulunmak istemeyen Afşin, Sunduk, Duduoğlu, Türkman, 
Aytegin. Arslantaş vb. Türkmen beyleri gibi Anadolu’dan ayrılarak Suriye ve Filistin Selçuklu Devleti Hükümdarı 
Tacüddevle Tutuş’un hizmetine girdi (470/1077-78). Fakat Tutuş’un Suriye fatihi Atsız b. Uvak’ı öldürtmesi 
üzerine Mehmed Bey adları geçen Türkmen beyleriyle birlikte onun hizmetinden ayrıldı (471/1079). Birkaç yıl 
sonra da Diyarbekir ve çevresinde hüküm süren Mervaniler’e ait toprakların Büyük Selçuklu Devleti’ne ilhak 
edilmesi için düzenlenen sefere katıldı. Selçuklu ordusunun başkumandanı Fahrüddevle Bitlis ve yöresini ele 
geçirdikten sonra Sultan Melikşah buraları Mehmed Bey’e ikta etti (478/ 1085). Böylece Dilmaçoğulları Beyliği 
Büyük Selçuklu Devleti’ne tabi olarak kurulmuş oldu. Daha sonra da Siirt yakınlarındaki Erzen şehri (Garzan- 
Yanarsu) bu beyliğin sınırları içine alındı.227 

Artuk Bey ve Tutak Bey’in Bizans’ın elinden almış olduğu yerlerin büyük bir bölümünün daha sonra Danişmend 
Gazi’nin eline geçtiği görülmektedir. Bizans kaynakları esas alınacak olursa, Kayseri, Sivas, Tokat, Niksar ve 
Amasya şehirleri Artuk Bey ve Tutak Bey’in gayretleriyle ele geçirilmiştir. Bu durumda Danişmend Gazi’nin 
onların Anadolu’dan çekilmesinin ardından bölgeye atanmış olduğu düşünülebilir. Muahhar Selçuklu 
tarihçilerine göre ise, Danişmend bu bölgeleri Malazgirt Zaferinden sonra fethetmiş ve buralar kendisine 
Sultan tarafından ikta edilmiştir. 

Erzincan, Kemah, Divriği ve Şebinkarahisar Alparslan’ın kumandanlarından Mengücek Gazi tarafından 
fethedilmiştir. Mengücek Gazi’nin fethettiği yerler kendisine ikta edilmiş ve bu suretle Mengücekliler Devleti 
kurulmuştur. 

Malazgirt öncesinde Murat Suyu havzasında fetih hareketlerinde bulunan Emir Kapar’ın Malazgirt sonrasında 
da bölgede faaliyet yürüttüğü bilinmektedir. Bizans’ın doğu ucundaki savunma hattı olan Kars-Erzurum-
Bingöl hattının aşılmasında ve Selçukluların bölgeye yerleşmesinde Emir Kapar/Kebir’ın önemli rolü olmuştur. 
Gümüştekin Candar olması mümkün olan Gümüştekin adlı bir Selçuklu emiri, Diyarbakır, Nizip ve Urfa 
taraflarında fetihlerde bulunarak buralardaki Bizans kuvvetlerini dağıttı (1077). Bundan başka Süleymanşah’ın 
valisi olan ve mezarı bugün hala Çankırı’da bulunan emir Karatekin de Sinop, Kastamonu ve Çankırı’yı fethedip 
Selçuklu sınırlarına almayı başardı. Malazgirt zaferi sonrasında Artuk Bey’in maiyyetinde bulunan Çubuk 
Bey’in Elâzığ ve çevresini fethederek Büyük Selçuklu Devleti’ne tabi bir beylik kurduğu görülmektedir.228 

Malazgirt Meydan Savaşı sonrasında Anadolu’nun doğusunda yukarıda zikrettiğimiz beyler faaliyet halinde 
bulunurlarken Anadolu’nun en batısında Çaka Bey, İzmir’i fethederek Bizans’la mücadeleye girişmiştir. 
Danişmend-nâme’yi esas aldığımızda, Çaka Bey’in Anadolu’nun fethi esnasında önemli bir rol oynadığı ve 
Anadolu’da faaliyet yürüten Dânişmend Gazi, Sultan Turasan, Kara Togan birlikte hareket ettiği anlaşılmaktadır. 
Çaka Bey’in tarih sahnesine çıkışı, Dânişmend-nâme’de Malazgirt Meydan Muharebesi sonrasındaki 
fütuhat dönemine denk gelmektedir. Dânişmend-nâme’deki Çaka’nın Çavuldur boyuna mensup olduğu 
görülmektedir. Zahîreddîn Nîşâbûrî’nin Selçuknâmesine göre, Sultan Alp Arslan’ın ordusunda Artuk, Saltuk, 
Mengücük ve Danişmend ile birlikte Emir Çavuldur adlı bir kumandan da bulunuyordu.229 Buradan hareketle 
Anadolu’nun fethinde Çavuldur boyunun da katkısının olduğu söylenebileceği gibi, kaynakta anılan Emir 
Çavuldur’un Dânişmend-nâme’de geçen Çavuldur Çaka ile bir bağlantısının bulunduğu da düşünülebilir. Bu 
durumda Emir Çavuldur, Çavuldur Çaka ise, Çaka Bey’in Sultan Alp Arslan’ın ordusundaki beylerden biri olarak 
Malazgirt Meydan Muharebesi’ne katıldığı söylenebilir. Ancak, Çaka Bey’in Aleksandros Kabalikos tarafından 
esir edildiği 1078/79 yılında henüz delikanlılığın başlarında olduğu düşünülürse, Malazgirt Savaşı’nda anılan 
Emir Çavuldur’un, Çaka Bey’in babası veya yakın bir akrabası olMası da muhtemel hale gelmektedir. Çavuldur

226 Abdülkerim Özaydın, “Saltuklular”, DİA, C. 36, 2009, ss. 54-56.

227 Ali Sevim, “Dilmaçoğulları”, DİA, C. 9, 1994, ss.301-302.

228  Malazgirt Savaşı’na katılan beylerin faaliyetleri için bkz. Süleyman Tülücü, “Malazgirt Savaşına İştirak Eden Türk Beyleri ve 
Hal Tercümeleri”, Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 7, 1986, ss. 291-334. 

229 Faruk Sümer, Oğuzlar, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1999, s. 321.



111

Tarihten Romana Malazgirt

boyunun yönetici ailesinden olduğu anlaşılan Çaka Bey’in, genç yaşta Çavuldurların başına geçtiği ve 
buradan hareketle “Çaka” adının menşeinin “Çocuk, Küçük” anlamlarına gelen “Çağa” olması ve Çaka’nın 
da “Çavuldur Genç ya da Küçük Çavuldur” şekliyle onun lakabı olması kuvvetle muhtemeldir. Bu durumda 
Çaka’nın asıl adı bilinmemektedir. 

Çaka Bey’in Orta Anadolu ve Batı Anadolu’nun fethinde önemli roller oynadığı ve İstanbul üzerine yapılan 
seferlerin birinde Bizans’a tutsak düştüğü ve tutsaklıktan kurtulduktan sonra İzmir, Foça, Urla ve Ege Adalarını 
ele geçirerek Anadolu’nun en batı ucunu fethettiği bilinmektedir.230  

Sonuç

Anadolu’nun Türkleşme ve İslamlaşma olgusunu meydana getiren birçok önemli hadise içerisindeki en 
önemli dönüm noktası Malazgirt Meydan Muharebesidir. Çünkü bu savaş Anadolu’nun İslamlaşşması 
ve Türkleşmesi ile sonuçlanacak ve bu coğrafyayı bize vatan kılacak hadiseler zincirinin ilk ve en önemli 
halkasını oluşturmaktadır. Bu zaferden önce ve sonra yapılan Türk akınları arasında derin ve bariz farklar 
bulunmaktadır. Bizans ordusu Malazgirt Meydan Muharebesi ile imhâ edildiği için, Türk akıncıları ciddî bir 
direniş ve mukâvemetle karşılaşmadan Bizans’ın Anadolu’daki bütün savunma hatlarını geçmeyi ve ele 
geçirmeyi başarmışlardır. Türk akıncıları Malazgirt’ten birkaç yıl sonraEge ve Marmara sahillerine ulaştılar. 
Oysa daha önceki akınlarda, akıncılar, ganimet elde ettikten sonra genellikle Ahlat ve Haleb’teki üslerine 
geri dönüyorlardı. Malazgirt sonrası akınlarda ise, akıncılar Anadolu’yu terk etmeyip burada kaldılar. Bu yeni 
durumun ortaya çıkmasında, artık onları Anadolu’dan sürüp çıkaracak bir kuvvetin kalmamış olmasının tesiri 
olmakla birlikte, akıncıların Anadolu’yu tavattun edilecek bir yurt olarak görmeye başlamalarının etkisi de 
büyüktür. Malazgirt’ten sonra Türkmenler, Anadolu’ya aile fertlerini, çadırlarını, yetiştirdikleri hayvanlarını, 
göçebe yaşayışa ait kültürlerini, silahlarını ve kıyafetlerini beraberlerinde getiriyorlardı. Zaferden kısa bir 
süre sonra Anadolu’da birtakım emaretlerin kurulmuş olması bu siyasetin tezahürüdür. Zaferden sonra 
Türkmenlerin Anadolu’ya baştan başa yerleşmeleri mümkün olmuş, Anadolu’da bağımsız bir devlet kurup 
bu kıt’anın yerlileri ile kaynaştıktan ve Anadolu’yu Türkleştirip, İslâmlaştırdıktan sonra, büyük ve teşkilatlı bir 
millet haline gelerek, daha sonra bu kıt’anın sınırlarını aşıp bütün Balkan yarımadasını, Macaristan, Suriye, 
Mısır, Irak, bütün Kuzey Afrika ve Karadeniz havzasını alıp, Roma’dan sonra dünyanın en büyük ve en devamlı 
imparatorluğunun kurulması gibi hadiselerin başı olarak kabul edilen Malazgirt zaferinin önemini artırmıştır. 

Malazgirt Meydan Muharebesini müteakip on yıl içinde Türkler, Anadolu’nun en batısında da kendilerine 
ait oluşumlar meydana getirmişler ve Dragos Antlaşmasıyla Bizans da Türklerin Anadolu’daki varlığını 
resmen tanımıştır. Bu antlaşma ile Türkler, Anadolu’daki varlıklarını Bizans’a kabul ettirmişler ve Anadolu’nun 
hakiki sahibi olduklarını adeta belgelemişlerdir. Dolayısıyla bu zaferle Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, 
Anadolu’nun Türkiye olma süreci başlamıştır.
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Malazgirt Zaferinden Sonra Anadolu’da Türk Yerleşimi

Tülay METİN*

Bazı savaşlar vardır ki sonrasında meydana gelecek muazzam değişimlerin şartlarının hazırlayıcısı olurlar. 
26 Ağustos 1071’de vuku bulan Malazgirt Savaşı bu muharebelerden biridir. Malazgirt, Akdeniz havzasının 
ictimaî, dinî ve fikrî yapısını kati bir şekilde değiştirmiştir. Hristiyanlık belirgin bir şekilde gerilemiş, İslâm hâkim 
güç olmaya başlamıştır. İşte bu sebeple Malazgirt Zaferi Türk ve dünya tarihinde yeni bir devrin başlangıcı ve 
dönüm noktası olarak vasıflandırılır. Sultan Alp Arslan’ın askerî galibiyeti ve siyasî başarısı olan bu zafer ile 
Bizans’a büyük bir darbe vurulmuş ve Anadolu kapıları ardına kadar Türklere açılmıştır. Anadolu’nun kimliğini 
değiştiren Malazgirt, mekânı vatanlaştıran zafer olarak Türk tarihinde yerini alan en önemli hadise olmuştur. 
Savaşı takip eden yıllarda Türkmenler, Alp Arslan tarafından kendilerine yurt olarak hediye edilen Anadolu’ya 
baştan başta yerleşmişledir. Türk tarihinde köklü değişikliklere yol açan zafer, Anadolu’nun Türkiyeleşme 
sürecini başlatmış, Doğu Roma İmparatorluğunun sonunu getiren İstanbul’un fethini hazırlamıştır. Biz 
bu çalışmada Türk tarihinin en önemli evrelerinden olan Anadolu’nun Türkiyeleşme sürecini Malazgirt 
zaviyesinden anlamlandırmaya çalışacağız.

Malazgirt savaşından önce Türklerin Anadolu’ya ne zaman, nasıl ve ne şekilde geldiklerine dair farklı bilgiler 
ileri sürülmektedir. Türklerin Anadolu’ya gelişini M.Ö. 3000-2000 yıllarına kadar götürenler varsa da bu 
iddialar tarihçiler arasında genel kabul görmemektedir. Anadolu’ya Türklerin ilk defa IV. yüzyılın sonlarına 
doğru Avrupa Hunları ile geldikleri belirtilmektedir. İslâmiyeti kabul ettikten sonra Abbasî hizmetine giren 
Türkler, Anadolu’ya seferler düzenleyen İslâm kuvvetleri içinde yer almışlardır. VIII. yüzyıldan itibaren 
Bizans’a karşı düzenlenen gazalarda hilafet ordusunu teşkil eden Türk askerlerinin dışında Horasan, Harezm 
ve Türkistan’dan Anadolu’ya getirilen çok sayıda Müslüman Türk bulunuyordu. Türkistan gönüllüleri olarak 
zikredebileceğimiz Türkler, Anadolu’ya gelerek İslâmiyet uğrunda cihad yapmışlardır. İslâm kuvvetleri ile 
birlikte Anadolu’ya gelen bu gönüllü Türkler, İslâm orduları tarafından fethedilen Bizans şehirlerinde kalarak 
buraları Bizans’a karşı düzenlenen gazalarda askerî üs olarak kullanmışlardır.231 Bazen de ele geçirilen yerlerde 
Müslüman nüfusu artırmak amacıyla fetihten sonra meftuh bölgelere getirilen Arap nüfusla birlikte Türkler de 
yerleştirilmiştir. Abbasî halifesinin hassa ordusunu oluşturan Türk birlikler İslâm-Bizans mücadelesinde uçları 
temsil eden Tarsus, Misis, Anazarba, Maraş, Adana, Göynük, Malatya, Diyarbakır, Silvan, Ahlat, Malazgirt ve 
Erzurum gibi hudud şehirlerine yerleştirilmişlerdir.232 

Karadeniz sahillerinden gerçekleşen Türk göçlerinin tarihe karıştığı malum iken, Müslüman Türklerin bilhassa 
Malazgirt’ten sonra güney yolu ile Anadolu ve yakın şarka yaptıkları göçler, sonuçları itibariyle Türk tarihi 
bakımından önemli bir sürecin başlangıcı olmuştur. İslâm dini ve medeniyeti sayesinde gaza ve fetih ruhunun 
pekişmesiyle irtifa ve inkişaf kaydeden Türkler, Anadolu’ya geldikten sonra büyük devletler kurup yüksek bir 
medeniyetin temsilciliğini üstlendiler. İslâmiyet de cihan hâkimiyeti davası güden Türklerin eliyle Anadolu’ya 
yerleşmiş, muhteşem zaferlerle Avrupa içlerine ve Akdeniz havzasına kadar ulaşarak, ilelebet fetih ruhunun 
canlı kalması sağlanmıştır.233 İşte bu zaferlerin temeli Malazgirt’te atılmıştır.

Selçuklu Türklerinin Malazgirt savaşından önce Anadolu’nun içlerine kadar geldikleri görülmektedir. 1017-
1018 yıllarında Çağrı Bey liderliğinde başlayan ve Büyük Selçuklu sultanı Tuğrul Bey döneminde devlet 
kontrolünde gerçekleşen Türk akınları, Doğu Anadolu’da etkili olmaya başlamıştır. Tuğrul Bey, batıya yönelik 
fetih hareketlerinde Selçuklu melikleri Kutalmış, Hasan, İbrahim Yinal, Alp Sungur ve Yakuti’yi görevlendirmiştir.

* Doç. Dr., Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 231 Ali Sevim, Anadolu’nun Fethi Selçuklular Dönemi, Ankara 2000, ss. 35-37.
232 Osman Turan, Türkler Anadolu’da, İstanbul 1973, s.28; Oğuz Ünal, Horasan’dan Anadolu’ya Türkiye Tarihine Giriş, Ankara 

1980, s. 25.
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Selçuklu şehzâdelerinden İbrahim Yınal, Kutalmış ve Musa Yabgu’nun oğlu Hasan farklı yerlerden Anadolu’ya 
akınlarda bulunmuşlardır. 1047 yılında (Tuğrul Bey’in üvey kardeşi) İbrahim Yinal, Nişabur’a gelen Türkmen 
kitlelerini Anadolu’ya yönlendirmiştir. Bu sırada Azerbaycan ve civarının fethiyle görevlendirilen Hasan 
Bey komutasındaki kuvvetler Van gölü havzasını ele geçirmek için harekete geçmiştir. Gürcü kuvvetlerle 
desteklenen Bizans ordusu, Selçuklular’ı, Büyük Zap Suyu kenarında mağlup etmiştir. Savaşta Hasan Bey 
ve yanındakiler şehit düşmüştür. Bu olayın ardından Tuğrul Bey, İbrahim Yinal ve Kutalmış’ı büyük bir ordu 
ile Anadolu’ya göndermiştir. Türkler, Bizans kuvvetlerini 18 Eylül 1049’da Hasankale (Pasinler)’de büyük 
bir mağlubiyete uğratmışlardır.234 Türk-İslâm dünyasında Türklere prestij kazandıran bu zafer neredeyse 
Malazgirt kadar önemli ve değerlidir. Hasankale zaferi ile Bizans mukavemetinin kırılabileceğini gören Türkler 
Anadolu’yu fethetme cesareti ve kudretini kendilerinde bulmuşlardır.

Hasankale Zaferi sayesinde Anadolu’da yayılma imkânı bulan Türkmenler 1058 yılında Orta Anadolu’ya kadar 
ilerlediler. 1058 yılında Sivas ve Malatya’ya girdilerse de buralarda uzun süreli bir Türk yerleşmesi görülmedi. 
Babası Tuğrul Bey’den aldığı emaneti zirveye taşıyan Alparslan, 1064’te önemli bir sınır şehri olan Ani’yi 
fethetti. 1065-1067’de Urfa, Adıyaman, Antakya, Malatya üzerinden devam eden akınlar neticesinde 1067’ye 
gelindiğinde Kayseri, Niksar ve Konya fethedildi. Anadolu’da akın ve fetih harekâtında bulunan Afşin Bey, 
1068’de Anadolu’yu boydan boya geçip Kadıköy’e kadar gelerek İstanbul Boğazı’na dayandı. Türkmenler, 
Anadolu’nun doğu ve orta kısımlarına yayılmışlarsa da tam bir hâkimiyet sağlanamadığı için burası henüz 
yerleşmeye müsait bir yer olarak görülmedi. Bilindiği gibi Malazgirt’ten önce Bizans’ın varlığından dolayı, 
Anadolu Türkler için emin bir yurt ve vatan olur mu endişesi vardı. İşte bu tereddüt Malazgirt ile ortadan 
kalktı.

Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’da Türk iskânını şu şekilde kademelendirmek mümkündür:

•Mekânı Vatanlaştıran (Yurt Yapan) Zafer

•Vatanın Türkiyeleşme Süreci

•Vatanda Yer Tutmak

Mekânı Vatanlaştıran (Yurt Yapan) Zafer

Oğuznâmelerde görüldüğü gibi Türkler için asıl hedef mekânı ele geçirmektir; rakibi öldürmek ise son 
çaredir. Türklerin aksine düşman ise Oğuzların toprağını ele geçirmekten ziyade Oğuz erenlerini (alperenleri) 
zindana atmak veya öldürmekle etkisiz hale getirmeyi amaçlar.235 Bu cümleden Malazgirt zaferinin ardından 
gerçekleşen akınların mahiyeti ve maksadı Türklerin bu stratejilerinin en belirgin izahı olarak tezahür 
etmektedir. Oğuznâmelerde yer alan Türkler hakkındaki bu malûmat aşağıda ayrıntılı bir şekilde açıklanacağı 
üzere Anadolu’yu fethetmekteki amacın mekânı ele geçirerek yurt edinme arzusundan husule geldiğini 
göstermesi bakımından önemlidir. 

Türkler, hareketli (motabilem/moving) bir millet oldukları için bir hedef tayin etmek ve bu hedefe doğru 
ilerlemek ana ilkelerindendi. Bu bağlamda Batıya doğru ilerlemeyi kendilerine hedef olarak seçmişlerdi. 
Anadolu bulunduğu konum nedeniyle her dönem cazibe merkeziydi. Siyasî, coğrafî, dinî ve kültürel nedenler 
toplumları Anadolu’ya yöneltmiştir. Türk yerleşiminden önce Anadolu’nun tarihî geçmişine baktığımızda 
bir bütünlük olmadığı görülmektedir. Türk hâkimiyeti ve egemenliği tesis edilene kadar Anadolu, sadece 
bir millete mahsus bir ülke hüviyeti taşımamıştır. Konumlandığı coğrafyanın da tesiriyle Doğu-Batı arasında 
köprü vazifesi gören, birçok milletin gelip geçtiği, geçici veya kısa yerleşmelerin yaşandığı bir yer olmuştur.

233 Osman Turan, Türk Cihân Hâkimiyeti Mefkûresi Tarihi, İstanbul 1994, s. 5.

234 Aristakes Lastivertc'i, History, İng. Çev. R. Bedrosian, New York, 1985, ss. 86-89; Urfalı Mateos, Urfalı Mateos Vekayinâmesi 
(952-1136) ve Papaz Grigor Zeyli (1136-1162), Çev. Hrant Andreasyan, Ankara 2000, ss. 85-90; M. Altay Köymen, “Anadolu’nun 
Fethi”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, C. II, 1961, ss. 94-95.

235 Fuzuli Bayat, Dede Korkut Oğuznameleri, İstanbul 2016, ss. 128-131.
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XI. yüzyıldan itibaren Horasan ve Azerbaycan coğrafyasından yoğun bir şekilde gerçekleşen göçler ile 
bölgede Türk nüfusu artmıştır. Muhaceret selinin Anadolu’ya akmasının sebebi Anadolu’nun yoğun bir nüfusa 
sahip olmaması ve Türklere mukavemet edecek kuvvetli bir askerî organizasyonun bulunmamasıydı. Elbette 
Türklerin yaşantısına uygun Anadolu’nun geniş otlakları ve iklimi Türklerin buraya gelmelerini teşvik eden 
en önemli unsurlardı. Zira Türkler daha önce Suriye ve Irak’a da gidip yerleşmişlerse de, bu ülkelerde yoğun 
bir şekilde yayılmamışlardır. İklimin kendileri ve hayvanları için uygun olmaması ve kalabalık nüfus Türklerin 
bu bölgelerde yerleşmelerini engellemiştir. Ancak Türkler bu bölgelerde yönetici sınıf olarak bulunmuşlardır.

Türkler için Anadolu’nun vatan olma sürecinde kırılma noktası Malazgirt oldu. Malazgirt Zaferi, Anadolu’nun, 
Bizans’tan alınışının başlangıcını teşkil ederken bundan sonra ortaya çıkan siyasî, sosyal ve kültürel 
gelişmelerin özellik ve mahiyetini anlayabilmemizi sağlayan büyük dönüşümün öncüsüdür. Malazgirt’ten 
sonra Anadolu’ya yol açılmış ve Türkmenlerin başlattıkları hızlı göç akışı sonucunda on yıl içinde Anadolu’nun 
neredeyse tamamına sahip olunmuştur. 

Türkler için dünyanın ve mekânın sınırı yoktur. Nehirler, denizler ve dağlar sınırları belirleyen unsurlardır.236 Bu 
nedenle duvarlar, kaleler ve diğer savunma yapıları Türklerin ilerleyişine engel değildi. Bunun en güzel ifadesi 
Malazgirt zaferidir. Zaferden hemen sonra Türkler hızla Batı Anadolu sahillerine kadar ilerlerken bir taraftan da 
Kutalmışoğuları liderliğindeki Türkler, Marmara sahillerine dayanmışlardır. Malazgirt zaferinden on yıl sonra 
İzmir’de hükümdarlığını ilân eden Çaka Bey’in etrafında birleşen Türklere şahit oluyoruz. Anadolu’nun fethi ve 
Türk denizcilik tarihinde önemli rol oynayan Çaka Bey’in Malazgirt’ten sonra Anadolu’ya yapılan akınlarda yer 
aldığı ve Bizans’a esir düştüğü bilinmektedir. Bizans yönetimi ile sorunlar yaşayan Çaka Bey kendi liderliğinin 
peşinden gitmeyi tercih etmiş ve İstanbul’dan ayrılarak İzmir’e gitmiştir. İşte onu burada karşılayan Türkmenler 
Malazgirt zaferinin sonucudur. 

Anadolu’ya yapılan Türkmen akınlarında sistemli ve şuurlu bir şekilde fetih siyaseti takip edildiği 
görülmektedir. İzlenen söz konusu siyasetteki amaç, Anadolu topraklarına sahip olma ve burayı vatan edinme 
arzusu idi. Göçlerin sonrasında XI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Anadolu’da önemli ölçüde Türkleşen ve 
İslâmlaşan bir çehre hâkim olmaya başladı. Bu bağlamda bir taraftan Selçukluların sürdürdükleri göç ve iskân 
hareketlerine karşın diğer taraftan da Anadolu topraklarındaki hâkimiyetini devam ettirme çabası içerisinde 
olan Bizans’ın mücadelesi göz ardı edilemez. Ancak Bizans’ın içinde bulunduğu iç karışıklık ve meydana gelen 
ekonomik çöküntüden dolayı başvurduğu düzenlemeler sonuçsuz kalıyordu. Nitekim Türklerin düzenli bir 
şekilde uyguladıkları fetih hareketleri Anadolu’da oldukça etkili oldu.

Machiavelli’in “Hükümdar/Prens” adlı eserinde belirttiği üzere bir hükümdarın ordusu ne kadar güçlü olursa 
olsun rakibine karşı başarılı olabilmek için karşı tarafın vatandaşlarının desteğine muhtaçtır. Aynı şekilde 
ülkedeki memnuniyetsiz halk aşırı hırs veya korku nedeniyle dışarıdan gelecek güçlü bir hükümdara ihtiyaç 
duyabilirdi. Machiavelli’nin ifadesiyle “O zamana kadar üzerlerinde egemenlik kurmuş olan güce karşı hınç 
besleyen, kin duyan zayıf topluluklar, yabancı gücü desteklerler.”237 Bunun en güzel örneği Türkler Anadolu’ya 
geldiğinde görülmektedir. Anadolu’da yıllardır Bizans’ın baskıcı dinî ve iktisadî idaresinden bunalan birçok 
şehir ve kasaba halkı da devletlerine destek vermek şöyle dursun Türklere karşı hiçbir direniş göstermeyerek 
onlara kapılarını açtılar. Bu durumda Bizans, Türklerin hızlı bir şekilde ilerleyişi ve hâkimiyet kurmalarını 
engelleyememiştir.238  

Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’ya yapılan Türk akınları başıboş, amaçsız akınlar değillerdi. Gaza ve fetih 
bilinci ile yapılıyordu. Türklerin yerleşik hayattan uzak konar-göçer bir hayat tarzına sahip oldukları her zaman 
ileri sürülmüş ve dillendirilmiş bir yargıdır. Ancak Türkler konar-göçer hayatı bilinçli, nizamlı ve hesaplı bir 
şekilde yaşamışlardır. Anadolu gibi vatan edinmeye karar verdikleri mekânı sistemli bir şekilde yerleşerek yurt 
edinmişlerdir.
 
236 A. Zeki Velidî Togan, Oğuz Destanı, Reşideddin Oğuznâmesi, Tercüme ve Tahlili, İstanbul 1972, s. 28.
237  Machiavelli, Hükümdar, Çev. M. Özay, İstanbul 2013, s. 34. 
238 Salim Koca, Türkiye Selçukluları Tarihi II, Malazgirtten Miryokefalon’a (1071-1176), Çorum 2003, ss. 29, 41; Georgios Nakracas, 
Anadolu ve Rum Göçmenlerin Kökeni, Çev. İbram Onsunoğlu, İstanbul 2005, s. 34.
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Vatanın Türkiyeleşme Süreci

Türk Kağanının en önemli vazifesi, halkı doyurmak, giydirmek, müreffeh kılmak, Türk halkını yerleştirip 
düzene sokmak, dirlik ve düzeni sağlamaktı. Türkler için “el kurmak-devlet kurmak”, Tanrı emri niteliğindedir. 
Oğuz Kağan destanında (Oğuznâme) Oğuz Kağan verdiği ilk toyda “ben dünyanın dört bir tarafını 
tutmalıyım” derken ve ikinci toyda “Gök Tanrıya ben borcumu ödedim” der. Bu ifadeler Türklerde “el tutmanın” 
yani “vatan tutmanın/devlet kurmanın” Tanrı ve millet karşısında kutsal bir vazife olduğunu göstermektedir. 
Dünyayı almak, fetihler yapmak, halkı yerleştirmek, nizam ve kanunu tesis etmek Türk devlet düşüncesinin 
temel kaidelerindendi. Nitekim Türkler, fetihlerle elde ettikleri Anadolu topraklarında kalıcı hâkimiyet 
sağlamak, burayı Türk yurdu haline getirmek amacıyla plânlı ve düzenli olarak iskân ve imar faaliyetlerini 
sürdürmüşlerdir. Anadolu’nun Türk iskânı ile Türkiye olma süreci böylece başlamış ve devam etmiştir.

Bu bağlamda Malazgirt savaşı, Türk tarihinde yeni bir safhaya geçişin başlangıcıdır. Malazgirt zaferi ile 
Selçuklular, Bizans gibi kendi hâkimiyetinin biraz üstünde hatta yakınında diyebileceğimiz bir gücü 
kırmışlardır. Böylece Türklerin Anadolu’ya gelerek yerleşmeleri ve beraberinde yaşanan siyasî ve kültürel 
dönüşüm ile bu coğrafya Türkiye haline gelmiştir. 

Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu’ya yapılan Türk akınları kıymetli ve yetenekli beylerin liderliğinde 
yapılıyordu. Çoğunluğu Oğuz boyuna mensup Türkmenler, beylerine bağlı olarak ve onlarlabirlikte hareket 
etmekteydiler. Zaferin akabinde Anadolu’nun fethi ile görevlendirilen bu beyler Anadolu’nun çeşitli 
yerlerinde bağımsız beyliklerini kurmuşlardır. 

Bayrağı Büyük Selçuklulardan devralan, Anadolu’da yükselen güç Türkiye Selçukluları Türk devlet geleneğine 
uygun bir şekilde hareket etmişlerdir. Selçuk Bey’in torunu Kutalmış’ın oğulları Süleymanşah ve Mansur 
kardeşlerin beraberlerindeki Türkmenler ile İznik’e kadar gelerek buraya yerleşmeleri, bağımsız devletin 
temelini atmaları ve hatta Bizans ile anlaşma yaparak Dragon (Kırkgeçit) çayını iki devlet arasında sınır 
kabul etmeleri Bizans’ın Anadolu’daki varlığını bitiren ve Anadolu’nun Türkiyeleşme sürecindeki en önemli 
gelişmedir.

Selçuklular öncelikle, kendilerine bağlı Türkmen gruplarını genellikle sınır kabul edilen uç bölgelere 
yerleştirmişlerdi. Başlangıçta Türkler, çoğunlukla kırsal alanlara ve Bizans döneminin kalelerine 
yerleşmişlerdir. Orta ve Doğu Anadolu’da Bizans şehirleri, şehir niteliğinden uzaklaşarak küçülmüş, gerilemiş, 
fakirleşmiş ve adeta köyleşmeye yüz tutmuştu. Bizans kalelerinin çoğu sarp ve alanları küçük ve kasaba 
görünümündeydiler.239 Malazgirt Zaferi ile nizama bağlanan yerleşim neticesinde şehirler, Türk toplum yapısı 
ile yeniden oluşturulmuşlardır. Bazı şehirler eski yerleşim yerlerine bazıları ise oraya yakın başka bir mekânda 
kurulmuşlardır. Böylece Roma veya Bizans izlerinin neredeyse tamamen ortadan kalktığı Türk şehirleri ortaya 
çıkmıştır.240 

Anadolu’da Türk iskânında Orta Asya Türk iskân geleneğindeki sosyal ve dinî koşullara bağlı olarak yaşanan 
değişim ve gelişim sürecinin etkisinin olduğunu söylemek mümkündür. Bununla beraber Danişmendlilerden 
ve Büyük Selçuklu Devletinden intikal eden kültürel akım Türk yerleşim birimlerinin yapılanmasında 
hissedilen en önemli tesirdir. Selçuklu ve Türkmen beyleri Türk hâkimiyetinin kalıcı ve kuvvetli olması için 
Bizans döneminde silik olan ancak ulaşım imkânlarının ve rahat yaşama şartlarının elverişli olduğu iskân 
yerlerini canlandırmışlardır.241 Hayatın devam ettiği mevcut Bizans şehirlerinin adı Türkçeleştirilmiştir. Aynı 
zamanda yeni oluşturulan iskân yerlerine ise yeni Türkçe isimler verilmiştir.

Machiavelli’in eserinde hükümdarın ele geçirdiği toprakları kontrol altında tutmak için göz önünde 
bulundurmaları gereken öneri mahiyetinde belirttiği “hükümdarın dili, gelenekleri ve kurumları farklı olan

239 D. Kuban, “Anadolu-Türk Şehri Tarihî Gelişmesi, Sosyal ve Fizikî Özellikleri Üzerinde Bazı Gelişmeler”, Vakıflar Dergisi, C. VII, 
İstanbul 1968, ss. 56-57; H. Pirene, Ortaçağ Kentleri, Çev. Şadan Karadeniz, İstanbul 2005, s. 48.
240 Kuban, a.g.m., s. 54.
241 Tuncer Baykara, “Selçuklu Devri Türk Şehrinin Temel Özellikleri”, I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, 
Bildiriler, C. I, Konya 2001, s. 150.
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coğrafyalarda yer alan devletleri ele geçirdiğinde muhtelif güçlüklerin ortaya çıkabileceğini hesap etmeli 
ve bu devletleri hâkimiyet altında tutmak için otoriter ve uyanık olmalıdır” ifadesi Türk idareciler tarafından 
dikkatle uygulanmıştır.242 Selçuklu hâkimiyeti ile birlikte Anadolu’nun Türkleşme sürecinde önemli adımlar 
atılmış ve Anadolu daha emniyetli ve daha kalıcı hale getirilmiştir. Anadolu’da bir müddet hâkim gibi görünen 
kargaşa manzarası bilhassa yöneticiler tarafından izlenen sistemli iskân siyaseti, sağlanan sosyal adalet ve 
dinî hürriyet neticesinde yerini huzur ve güvene bırakmıştır. Böylece halkın memnuniyetini kazanmayı 
başarabilmişlerdir.

Malazgirt Zaferinden sonra birer birer Türklerin eline geçen Anadolu iskân birimlerinde XII. yüzyılın başlarından 
itibaren nüfus yoğunluğu Türkler lehine gelişmeye başlamıştır. Selçuklu Sultanı I. Mesud zamanından (1116-
1155) itibaren nüfus ve askerî üstünlüğün Türklere geçtiği bilinmektedir. Onun döneminde gerçekleşen II. 
Haçlı seferinde Anadolu üzerinden geçen haçlı ordularına karşı önemli galibiyetler elde edilmiştir. Burada 
cereyan eden hadiseleri nakleden haçlı kaynakları I. Mesud’un saltanatı esnasında Anadolu’dan Türk 
memleketi manasında olmak üzere Turkia/Turchia olarak söz etmişlerdir.243 Bu zamana kadar Anadolu, 
Romalılar ülkesi manasında Romania adıyla anılmaktaydı. Türklerin Anadolu’daki varlığının sağlamlaştığı XII. 
yüzyıldan itibaren gerek haçlı kronikleri gerekse seyahatnameler ve diğer kaynaklarda Anadolu yerine Türkiye 
ifadesinin kullanılması Anadolu’nun Türk ülkesi olduğunu göstermektedir.

Vatanda Yer Tutmak

Türklerde Oğuznâmelerde görüldüğü gibi, mekânda daha çok yer tutmak, mekânı açık yapmak, kendilerine 
tâbi etmekle düşmanı/kâfirleri alt etme düşüncesi hâkimdi. Oysa kâfirler kapalı mekân şuuruna göre 
rakibi yalnız mahvetmekle zafer kazanmanın mümkün olacağını düşünüyorlardı. Türkler aynı düşünceyi 
Anadolu’da uygulamışlardır. Yerli halkı kendilerine tâbi kılmışlar, hatta bazı şehirlerde yerli halktan yönetici 
tayin etmişlerdir. Fetihten sonra yerleşim biriminin elde tutulmasını sağlamak amacıyla muhafız askerler 
yerleştirilmiştir. Bu muhafız askerler, şehrin ilk Türk nüfusunu oluşturmaktaydılar. Bunların evladı da şehrin 
en eski ve yerli sâkinleri olmuşlardır. Böylece fetihten ve iskândan itibaren Türk nüfusu giderek artmıştır.244 

Karşılarına çıkan yeni toprakları benimseme, kendileştirme, iklime coğrafyaya uyum sağlama, eski halkla 
ilişkiler, sürecin belli başlı müşkilatı gibi görünmektedir. Ayrıca, haçlı seferleri gibi bizzat Anadolu üzerinde 
derin etkiler bırakan dış saldırılar da göz ardı edilemez meselelerdendir. Elbette bütün bu yaşananların 
beraberinde getirdiği sıkıntıların oluşturduğu karışıklıklar Türklerin Anadolu’da kalıcı olmalarına mâni 
olmamıştır. Mevcut ve yeni oluşturulacak yerleşim birimlerinde bilinçli bir şekilde başlatılan ve sürdürülen 
iskân ile Türk yerleşimi daimî olmuştur. 

Türklerin Anadolu’da hâkimiyet kurup idarelerini oluşturmalarından sonra eserleri ve izleri bugüne gelebilen 
iskân ve şehirleşme sürecinde İznik, Konya, İzmir, Çankırı, Sivas, Kayseri, Niksar, Tokat, Divriği Erzincan, 
Şebinkarahisar, Bayburt, Malatya, Erzurum, Ahlat, Harput, Bitlis, Mardin, Hasankeyf, Diyarbakır, Silvan gibi 
çok sayıda Anadolu şehrinde ilk beylik ve devletlerini kurarak sistemli bir şekilde yerleşmişlerdir. Anadolu 
şehirlerinde camilerin, mescidlerin, medreselerin ve zâviyelerin etrafında zamanla Türklerin yaşadıkları 
mahalleler oluşmuştur. Türk iskân politikasının doğal sonucu olarak ortaya çıkan bu mahalleler gittikçe 
büyüyerek şehrin hemen hemen bütününe yayılmışlardır.

Anadolu’yu Türk yurdu haline getiren Selçuklular, Bizans ve haçlılara karşı vermiş oldukları başarılı 
mücadelelerle birlikte devlet yönetimi, sosyal yaşam, şehir hayatı, dil, din, kültür ve medeniyet alanında Türk 
ve İslâm tarihine büyük katkılar sağlamış, Osmanlı’nın doğuşuna giden yolu açmışlardır.

243 Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1998, ss. 195-6.
244  Tülay Metin, Selçuklular Döneminde Malatya, İstanbul 2013, s. 103.
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Sonuç

Malazgirt savaşında Bizans’ın son mukavemet gücünü kıran Türklerin Anadolu içlerine doğru ilerlemelerini 
ve Anadolu’yu Türk yurdu haline getirmelerini önleyecek hiçbir engel kalmamıştır. Malazgirt Zaferi ile 
Anadolu’nun kapıları sonuna kadar Türklere açılmıştır. Büyük Selçuklu Devletinden tevarüs eden köklü 
geleneği Anadolu’da devam ettiren Türkiye Selçuklularının hâkimiyet sürdüğü dönemde oldukça azametli 
gelişmeler yaşanmıştır. Selçuklu çağı askerî alanda, mimarîde, hukukta muhteşem bir dönem olarak Türk 
tarihine damgasını vurmuştur. 

Sonuçları itibariyle Bizans için yıkıcı bir askerî yenilgi olmaktan ziyade siyasî bir bozulma olan Malazgirt 
savaşının bir dizi kalıcı sonucu olmuştur. En önemli kalıcı mirası; Bizanslı yazarların “değer biçilemez inci” 
dedikleri Anadolu’nun Türkiyeleşmesi ile Türk-İslâm dünyasının kalp bölgesi haline dönüşümüdür. Edward 
Gibbon’un belirttiği gibi; “Bu ölümcül günde Roma’nın Asya şehirleri (Anadolu) geri alınamayacak şekilde 
kurban edilmiştir”.245 
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Malazgirt Edebiyatı

Ali YURTGEZEN*

Malazgirt zaferi, vukuundan yaklaşık 850 yıl sonra Mütareke döneminde gündemimize geldi. Üç Tarz-ı 
Siyaset’in iflasıyla yeni ve realiteye daha uygun bir çıkış yolu olarak Anadoluculuk fikrini savunan bir grup 
aydın, milleti ve kültürünü teşkil eden unsurlardan coğrafyayı ve bu coğrafyada yaşanan tarihi ön plana 
çıkarıyor; Anadolu’daki iskânımıza imkân veren bir hadise olması hasebiyle Malazgirt’i “tarihimizin başlangıcı” 
kabul ediyorlardı. Malazgirt’ten öncesi bizim için Yahya Kemâl’in tabiriyle “kable’t-tarih”ti. Malazgirt, çeşitli 
Oğuz boylarına mensup Türklerin, Anadolu dışında yaşayan diğer Türk topluluklarına nazaran farklı bir millet 
olma sürecinin, farklı bir Türkçe ve Türk kültürü inşasının miladı sayılıyordu. Malazgirt’in başlangıç olduğuna 
dair kabul, yine tarihle irtibatlı başka gelişmelere de şamil kılındı. Meselâ Anadolu’nun İslâmlaşması 
Malazgirt’le başlamıştı. Yahut Malazgirt’le Türkler, Sünnî İslam âleminin siyasî ve askerî liderliğini ilk kez fiilen 
ele almışlardı. Bazılarına göre de Haçlı Seferleri’ni tetikleyen bir başlangıçtı Malazgirt. 

Osmanlı, Anadolu’yu yeni bir millet yapan coğrafya, burada yaşayan ahaliyi de diğer tebasından ayrı 
görmediği için Malazgirt’i bir başlangıç olarak da görmez. Bu sebeple Selçuknâmeleri saymazsak eğer, 
eski edebiyatımızda Malazgirt yok diyebiliriz. Yazıcıoğlu Ali’nin 15. yüzyılda Farsça, Ahmed b. Mahmud’un 
ise 16. asırda Arapça asıllarından istifade ile kaleme aldıkları ve günümüze ulaşan Türkçe iki Selçuknâme’de 
Malazgirt’ten, Alparslan’ın şecaatine ve İslâmî hassasiyetine vurgu yapılarak kısaca bahsedilir. Osmanlı 
üdebası için Malazgirt, benzeri çokça olan zaferlerden bir zafer, Sultan Alparslan da tarihî bir şahsiyetten 
ziyade bir şecaat timsalidir. Hatta Anadolu Selçuklularında dahi bu böyledir. Nitekim Mevlâna Celâleddin-i 
Rûmî, biri Mesnevî’sinde diğeri Dîvân-ı Kebîr’inde olmak üzere iki yerde, bahsettiği kişilerin cesaret ve 
yiğitliğini anlatmak için bir benzetmelik olarak Alparslan ismini zikreder.

Malazgirt, Tanzimat ve Servet-i Fünûn Edebiyatı’nda da yoktur. Aslında toprak kayıpları ve muhaceret 
dalgalarının Anadolu’yu bir ilticagâh haline getirdiği, sadakat ve fedakârlık arayışıyla Anadolu Türk’ünün 
hatırlandığı, Türkoloji araştırmalarının bizde de makes bulduğu zamanlardır. Malazgirt’i anmaya, edebî 
eserlerde işlemeye uygun bir vasat vardır. Ama Malazgirt bir türlü hatırlanmaz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Namık 
Kemâl’i eleştirirken, onun tarihçi yanına, Cezmi ile ilk tarihî romanın müellifi olmasına, Celaleddin Harzemşah 
piyesiyle Harzemşahlar’a kadar uzanmasına rağmen Malazgirt’i fark edememesine hayıflanacaktır. 

Modern türlerde Malazgirt’le alâkalı ilk eser Ziya Gökalp’in 1922 Haziran’ında Küçük Mecmua’da 
neşrettiği “Malazgirt Muharebesi” isimli iki perdelik manzum piyesidir. Sürmekte olan Millî Mücadele 
atmosferinde manevî duyguları canlandırma maksadıyla kaleme alındığı anlaşılan bu oldukça kısa piyeste, 
Türklüğümüzden ziyade Müslümanlığımıza vurgu yapılmaktadır. Eserde düşmanın maksadı, “yeryüzünde bir 
İslâm bırakmamak” ve “doğru imanı vicdanlardan çıkarmak” diye ifade edilir. Ancak ümitsizliğe yer yoktur. 
Çünkü Türkler “İslâm’ın askeridir” ve “bu ülkede Türk varken İslâmiyet emindir”. Ziya Gökalp beklenildiği 
üzere bu piyesinde Malazgirt’i bir başlangıç olarak görmediği gibi, münhasıran tarihî bir hadiseyi anlatmak 
çabasında da değildir. Sanki Millî Mücadele şeflerinin milleti salâbet-i diniyye’ye çağıran beyanlarını Malazgirt 
zarfında tekrarlamak istemiştir. 

Cumhuriyet’in hemen sonrasında Anadoluculuk fikrinin tesiriyle tarihçilerimiz Selçukluları keşfeder. Bu 
yıllarda tarih sahasında yapılan ve edebiyatçılara çok zengin malzeme sunan ilmî çalışmalar edebiyatımızda 
ihmâl edilmekten öte adeta yok sayılır. Yahya Kemâl’in Malazgirt’in önemine dikkat çeken makale ve 
konferansları, “Alparslan’ın Ruhuna Gazel”i, “Süleymaniye’de Bayram Sabahı”ındaki Malazgirt göndermeleri 
bir Malazgirt edebiyatının doğmasına kifayet etmez. Anadoluculuk fikrinin edebiyattaki yansıması olan 
Memleketçi Edebiyat’ta bile Malazgirt yoktur. Daha 1918’de Mülkiye’den sınıf arkadaşı Halûk Nihat Pepeyi ile

* Araştırmacı-Yazar.
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“Anadolu’nun büyük destanı”nı yazmaya koyulan Hilmi Ziya Ülken’in gayret ve teşvikleri de istenilen neticeyi 
vermez. Hilmi Ziya’nın Anadolu Mecmuası’nın 1 Nisan 1924 tarihli ilk sayısında, hayalindeki büyük destanın 
bir parçası olarak neşrettiği “İznik Destanı”nın önü ve arkası gelmez. Yıllar sonra 1949’da Halûk Nihat ve 
Behçet Kemâl’le ortak bir hamle için, Şadırvan dergisinde “Bir Fetih Destanına Başlangıç” isimli 21 beyitlik 
manzumesini yayınlar. Bu teşebbüs de Halûk Nihat’ın 1951’de basılan “Erenler Gaziler” destanı ile Behçet 
Kemâl’in 1971’de basılan “Malazgirt Zaferi’nden İstanbul’un Fethine” başlıklı kitabındaki Malazgirt destanına 
rağmen akim kalır.

Sonraki yıllarda da Malazgirt destanları diye adlandırılan metinlerin ekseriyeti destan hacminde değildir. 
Muharebeyi bütün veçheleri, incelikleri, sebep ve sonuçlarıyla ele almazlar. Umumiyetle Rahve düzlüğündeki 
vuruşmayı hamasi bir dille anlatır, Malazgirt ve Alparslan’ı birer millî mefahir unsuru haline getirirler. 
Sanatçılar böyle bir tercih yaptığı için elbette eleştirilemez. Fakat Malazgirt’e bir başlangıç olarak önem ve 
değer atfediyorsak, 26 Ağustos 1071’deki meydan muharebesinin sonrası ve bu sonrayı mümkün kılan öncesi 
ile dikkate alınması beklenir. Bu beklenti yazarları teknik olarak tiyatro gibi, roman gibi tahkiyeye dayalı 
uzun türlere icbar ederken, muhtevada da tarihi hadiselerin faili olan insanı, dönem sosyolojisini, o insan 
ve sosyolojiyi inşa eden değerleri edebî bir dille aktarma gayretine sevk edecektir. Çünkü tarih konulu edebî 
eserlerin, hususen de tarihî romanların maksadı didaktizme düşmeden tarih şuuru kazandırmaktır. Tarih şuuru 
kazandırmak, tarihî hadiseler aracılığıyla yüzlerce yılın tecrübelerini hafızalarına nakşederek yeni nesillere 
bilgelik kazandırmak, yitiğini nerede nasıl arayıp bulacaklarının yol yordamını bildirmektir. Milletine olan 
aidiyet duygusunu pekiştirerek, kıymet hükümlerimizi ve ideallerimizi benimseterek; vatan, istiklâl, hürriyet 
ve izzetimiz uğruna ödenen bedelleri hatırlatarak onları kadir kıymet bilen, ecdadına minnettar, mesuliyet 
sahibi insanlar kılmaktır. Tarih şuuru kazandırmak, değerlere istinat eden, dolayısıyla fevriliğe savrulmadan 
yerinde ve zamanında sergilenebilen bir hamaset kazandırmaktır.

Malazgirt hakkında bütün farklı görüşlerin şöyle bir ortak tespiti var: Malazgirt bize Anadolu’nun kapılarını 
açmıştır. Kısa sayılabilecek bir zaman aralığında Anadolu’yu yurt tutan Türkler, burada başka coğrafyalardaki 
soydaşlarından farklı bir kıvamda, daha mukavemetli bir kavim haline gelmişlerdir. Bu kıvam hangi 
unsurlarla nasıl elde edilmişse, sonraki fetihlerin, üç kıtada adaletle hükmetmenin, soylu bir medeniyetin, 
îlâ-yı kelimetullah davasının, nizam-ı âlem mesuliyetimizin nüvesini taşır. Bugün de yeniden aziz-i vakt 
olabilmemizin imkânının, Sepetçioğlu’nun roman isimlerindeki istiarelerle ifade edersek, yürüyüşümüze 
mâni olan, ufkumuzu kapatan kilitli kapıların hangi anahtarla nasıl açılacağının formülü de bu kıvamdadır. 
Malazgirt edebiyatından beklenen bu kıvamın kimyasını bugüne sunmasıdır.

Fakat ideolojik yahut konjonktürel saiklerle bu beklenti, biraz Mustafa Sepetçioğlu’nun Selçuklu üçlemesini 
dışarıda tutarsak, lâyıkı veçhile karşılanamamıştır. Malazgirt ya görmezlikten gelinmiş ya da kuru ve 
basmakalıp bir hamasete kurban edilmiştir. Tek parti döneminde, gazetelerdeki pehlivan tefrikalarıyla 
tanınan Mehmet Sami Karayel’in 1938’de basılan “Kılıçaslan” romanı246 ile Ali Kozanoğlu’nun 1943’te basılan 
“Alp Arslan” isimli 4 perdelik oyunu dışında Selçuklu yoktur. Halbuki bu dönemde çok sayıda tarihi roman ve 
piyes yazılmıştır. Bu eserlerin neredeyse tamamında İslâmlık öncesi Anadolu ve Türk tarihinin yahut Osmanlı’yı 
aşağılama maksadıyla padişahların sefahatine ve saray entrikalarına dair çarpıtmaların konu edilmesinde, 
resmî ideolojiyi yüceltme gayretkeşliğinin payı olmalıdır. Yine tarihî romanlarıyla tanınan Ziya Şakir Soku’nun 
1943’te “Selçuklu Sarayında Ömer Hayyam’ın Hayat ve Maceraları” isimli, araştırma sayılabilecek popüler 
bir kitap neşretmişken, Selçuklu ile alâkalı bir roman yazmaması da Selçuklu konusunda bula bula Ömer 
Hayyam’ın işret iptilasını bulması da bu çerçevede değerlendirilmelidir. 

50’li ve 60’lı yıllarda da bu kısırlık devam eder. Edebiyat âlemi Marksist ideolojinin, millî değerlerimizle, 
millî tarihimizle derdi olanların hâkimiyetindedir. Kendilerini “sağ” diye niteleyen siyasî iktidarlara rağmen 
bürokratik vesayetin tarihi de rejim için tehlike görmesi sebebiyle Malazgirt’ten uzak durulur. Yapılan az 
sayıdaki yayın da Enver Behnan Şapolyo’nun 1961’de neşredilen “Alpaslan Anadolu Fatihi” isimli kitabı gibi 
meselenin manevî tarafına eğilmez. 60 İhtilali’nden sonra Genelkurmay Harp Tarihi’ne dahil edilmesine 

246 Bu roman, “Haçlıların Korkulu Rüyası Kılıçarslan” adıyla İlgi Kültür Sanat Yayınları tarafından 2019’da yeniden neşredilmiştir.
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rağmen devlet Malazgirt’i sahiplenmiş değildir. Selçuklu araştırmaları için üniversitelerde resmî bir birim 
ihdas edilmediğinden, Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü’nün üstelik akademisyen tarihçiler tarafından 
ancak 1966 sonunda sivil bir dernek statüsüyle kurulabilmesi, devletin bu konudaki tavrını göstermesi 
bakımından önemlidir. 1971’e kadar süren 20 yıllık dönemde Malazgirt bazı Türkçü dergilerde çıkan birkaç 
şiirle, bir iki amatör piyes denemesiyle hatırlanır.

Malazgirt’e dair edebî eserlerin çok büyük bir kısmı Malazgirt Zaferinin 900. yıldönümüne denk gelen 1971’de 
neşredilmiştir. Bunların ekseriyetini Selçuklu Tarih ve Medeniyeti Enstitüsü’nün 900. yıldönümü vesilesiyle 
açtığı şiir, tarihi roman ve temsil eseri yarışmalarında dereceye giren ve aynı Enstitü tarafından yayınlanan 
eserler teşkil eder. 1971, 12 Mart muhtırasıyla yeni bir darbe sürecinin başladığı yıldır aynı zamanda. Atanmış 
kabinelerle üç yıl kadar süren bu darbe yönetiminde devlet ilk kez Malazgirt’i resmen tanır, programına alır. 
Malazgirt’teki törenlere kalabalık bir devlet erkanı ile Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay da katılmıştır. 1971 ve 74 
arasında Malazgirt’i konu alan yayınlardaki nisbî artışta bu resmî alâkanın payı olmalıdır. Nitekim söz konusu 
ara dönemle birlikte Malazgirt’e dair yayınlardaki yoğunluk da biter. Darbe yönetiminin Malazgirt yaklaşımı, 
verilen eserlerin niteliğine de tesir etmiştir. Sonraki yıllarda 12 Mart dönemini değerlendirenler Malazgirt’e 
yönelik resmî alakayı, askerî müdahaleler sonrasında darbe yönetimlerinin hep yaptığı gibi, halkın orduya 
sempati duymasını sağlamak için tarihî bir zaferin gündeme taşınması uygulamasına bağlamışlardır. 12 Mart 
darbesinin Malazgirt’in 900. yıldönümüne denk gelmesi darbecileri tarihte askerî zafer arama zahmetinden de 
kurtaran bir fırsat olmuştur. Malazgirt’e sahip çıkılması, kahir ekseriyeti mukaddesatçı muhafazakâr çizgideki 
halkın desteğini kazanma yahut giderek kontrolden çıkan devrimci solu dengelemek maksadıyla milliyetçi sağ 
cenaha cesaret verme politikasının tezahürü olarak da okunmaktadır. Hasıl-ı kelâm, 12 Mart ve sonrasındaki 
ara dönemde devletin Malazgirt alâkası sahici değildir. Nitekim 900. yıldönümü ve sonrası için planlanan pek 
çok program ve proje çabucak unutulur. Meselâ 26 Ağustos 1971’de Cumhurbaşkanı Sunay tarafından temeli 
atılan Malazgirt Zafer Anıtı’nın tamamlanması 1992’yi bulacaktır. Söz konusu ara dönemdeki resmî yaklaşım 
Malazgirt’in mana ve maksadına da yönelmez. Hamasetle yetinir, konuyu beklenildiği üzere Atatürkçülüğe 
bağlar. Bu yaklaşım Azeri asıllı Abay Dağlı’nın 1971’de yayınlanan “Malazgirt’ten Sakarya’ya” piyesinde olduğu 
gibi Malazgirt’i sekülerleştirip resmî ideoloji ile buluşturan, bu sebeple de devlet nezdinde itibar gören bir 
Malazgirt edebiyatı oluşturacaktır. Hikmet Temel Akarsu’nun bu çizgide önce roman olarak yayınladığı, daha 
sonra tiyatroya uyarladığı “Özgürlerin Kaderi” adlı eserinin Devlet Tiyatroları’nda sahnelenmesi bu itibarın 
tezahürüdür.

1971’de 900. yıldönümü vesilesiyle açılan yarışmalar ve planlanan anma faaliyetlerinin yaygınlaştıracağı 
Malazgirt gündeminden istifade ile piyasa bulma çabaları da bu yıl içinde neşredilen Malazgirt konulu edebî 
eserlerin niceliğine olduğu kadar niteliğine de tesir etmiş gibidir. Bu eserlerden bazıları ya Emine Işınsu’nun 
“Ak Topraklar” romanında olduğu gibi edebî vasfına rağmen Malazgirt’in manasına nüfuz etmede ihmal 
göstermiş ya da Hakkı Cengiz Alpay’ın “Alparslan ve Malazgirt Destanı”nda olduğu gibi muhtevadaki başarıyı 
dil ve üslupta yakalayamamıştır. Yine de bugün dahi Malazgirt edebiyatı deyince hemen hatırlanan, beğenilen 
ve çok okunan, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun “Kilit” romanı gibi, Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun 
“Malazgirt Destanı” ve Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın “Malazgirt Ululaması” gibi eserler 1971’in semeresidir. 

Malazgirt edebiyatındaki bu nisbî canlılık 70’li yılların ortalarına kadar devam eder. Sepetçioğlu Kilit 
romanının devamı mahiyetinde 1972’de “Anahtar”ı, 1973’te “Kapı”yı yayınlayarak Selçuklu üçlemesini 
tamamalar. Ağırlıklı olarak destan ve piyes türlerinde yeni eserler yazılır. Popüler yayınlar ve çocuklara hitap 
eden kitaplar da dahil bu yoğunluk, daha önce de belirttiğimiz gibi adeta ara dönemle beraber biter. Yavuz 
Bahadıroğlu’nun 1976’da yayınlanan ve çok okunan “Malazgirt’te Bir Cuma Sabahı” romanı bu dönemin 
kayda değer son eseridir. Malazgirt muharebesini, bir baba ile küçükken Uzlar tarafından kaçırılan oğlunun 
birbirlerini tanımadan Selçuklu ve Bizans saflarında karşı karşıya gelmeleri kurgusuyla anlatan roman, 
Türklerin İslâm’la asıl kimliğini bulduğu tezine dayanır. Arada Ahmet Yılmaz Boyunağa’nın 1985’te yayınlanan, 
Malazgirt fonunda ama tarihî hadiseden kopuk, tamamen kurmaca bir hikâyeyi anlattığı “Malazgirt’in Üç 
Atlısı” ile bu minvaldeki “Hanoğlu” gibi diğer popüler romanlarını saymazsak Malazgirt edebiyatı neredeyse 
kırk yılı bulan bir fetret dönemine girecektir. Bu süre içerisinde bilhassa sağ muhafazakâr tabanlı hükümetler 
zamanında muhtemelen tek parti dönemi romanlarına tepki olarak daha çok Osmanlı’ya iade-i itibar maksadı 
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taşıyan tarihî romanlar kaleme alınacak; Osmanlı’dan Selçuklu’ya ve Malazgirt’e sıra gelmeyecek, Malazgirt 
için yukarda andığımız romanların yeni baskılarıyla iktifa edilecektir. 2002’de iktidara gelen millî veya İslâmî 
tarih vurgusu daha baskın siyasî kadronun ilk yıllarında da bu durum pek değişmez. Önceki romanların 
sıklaşan baskıları ile Mustafa Akgün’ün 2005’te neşredilen ve bir aşk hikayesi çerçevesinde Selçuklu ve Bizans 
zihniyetlerini karşılaştırmayı deneyen “Alparslan, Şafak Malazgirt’te Sökmüştü” romanı dışında dikkate değer 
yeni bir eser yoktur.

Malazgirt edebiyatının fetret dönemi 30 Eylül 2012’de iktidardaki Ak Parti’nin 4. Olağan Kongresi’nde o 
zamanki Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “1071 vizyonu”ndan bahsetmesiyle sona erer. Bu tarihten itibaren 
Malazgirt’i konu alan yeni romanlar art arda yayınlanır, daha öncekiler baskılarını yeniler. Cumhurbaşkanımızın 
2017’de, zaferin 946. yıldönümünde Malazgirt’teki anma törenlerine katılması yayın hareketliliğini daha da 
artırır.247 Tahmin edilebileceği gibi bu seferki eserler Malazgirt’e millî bir bakış açısıyla yönelecek, zaferin 
manevî boyutunu ön plana çıkaracaktır. Ne var ki bu dönemde de 1971 ve sonrasında olduğu gibi, yağmur 
yağarken küpleri doldurma aceleciliği, telâşı yahut izdihamının yol açtığı özensizlik pek çok eserin edebî 
vasfını da muhtevadaki tutarlılığını da zedelemiştir. 

Hulasa-yı kelâm Malazgirt mirasımızdan edebî eserler vasıtasıyla doğru ve yeterli bir şekilde istifade 
ettiğimiz söylenemez. Malazgirt edebiyatımız bu konudaki tarihî telifatla nicelik olarak da nitelik olarak da 
kıyaslanamayacak kadar kifayetsizdir. Hususen Malazgirt’i anlatan tarihî romanlarda mesela Tarık Buğra’nın 
Osmancık yahut Küçük Ağa’da yakaladığı irtifaa ulaşılamamıştır. Öncesi ve sonrasıyla Malazgirt’te saklı, 
bizi Anadolu coğrafyasında irfanımızdaki manasıyla “millet” eyleyen kıvamın kimyasını bugüne aktarmak 
yerine hamasetle yetinmek, bedii manada değil ama basmakalıp ve mesnetsiz bir retorikten ibaret, mecazî 
manada bir Malazgirt edebiyatına meydan vermiştir. Bu sebepledir ki Sultan Alparslan Muhammed’in ikinci 
adını yok saymaya devam ediyoruz. Ok atarken düğümlemek zorunda kalacak kadar uzun sakalları olan bu 
Selçuklu sultanını resim ve heykellerde çoğu zaman matruş bir çehreyle tasvir etmeyi sürdürüyoruz. Son 
dönem romanlarında “1071’deki meydan muharebesi ile Malazgirt’in ilk defa fethedildiği” gibi, “Malazgirt 
zaferine Yesevî dervişlerinin de katıldığı” gibi vahim bilgi hataları var ve bunlar yüksek lisans tezlerinde bile 
tekrarlanabiliyor. Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu’nun Malazgirt Marşı’nda her bölüm sonunda tekrarladığı “Ya 
Allah, bismillah, Allahu ekber” mısraı stadyumlara düşmüş durumda. 

Malazgirt’in manasına, önemine, ihtişamına yakışır, nitelikli edebî eserlere ihtiyacımız var. Çünkü yeniden 
“millet” olmaya ihtiyacımız var.

247 Bu süreçte yayınlanan yeni romanlardan tespit edebildiğimiz bazıları şunlardır: Okay Tiryakioğlu, Alparslan, Çift Başlı 
Kartallar, Timaş Yayınları, 2012. Ebubekir Subaşı, Savaşçıların Efendisi Alparslan, Çelik Yayınevi, 2014. Ahmet Haldun Terzioğlu, 
Alparslan, Zaferler Çağı, Panama Yayıncılık, 2014. İsmail Gümüş, Hançer, Profil Yayınları, 2015. Yunus Ozan, 1071 Sultan 
Alparslan, Malazgirt Kartalı, Akademi Yayınları, 2016. Yunus Oğuz, Bilgeoğuz Sultan Alparslan, Yayınları, 2016. Mehmet Kemal 
Erdoğan, Sultan Alparslan, Anadolu Fatihi, Kariyer Yayıncılık, 2017. Mehmet Akbulut, 1071 Malazgirt, Beklenmedik Ölüm, 
Az Kitap Yayınları, 2018. Hasan Erimez, Bin Yılın Göçü, Gaziler Çağı, Ötüken Neşriyat, 2018. İsmail Bilgin, Sultan Alparslan, 
Malazgirt’te Bir Selçuklu Kartalı, Okçular Vakfı Yayını, 2018. Cengiz Acar, Yafes’in Çocukları, Morena Yayınevi, 2019.
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Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun ‘Kilit’romanında Malazgirt ve Alparslan

H. Ömer ÖZDEN*

Giriş

Tarihi roman, tarihi sevdiren, satır aralarında önemli ayrıntılar barındıran, dolayısıyla da resmi tarihlerde 
söylenemeyen birçok şeyin yer bulduğu bir roman türüdür. Roman bizde çok eski mazisi bulunmayan bir 
edebiyat türü olduğu için tarihi romanların mazisini de çok eskilere götüremeyiz. İki yüz yıllık tarihi bulunan 
Amerika’da yazılmış tarihi romanlar dikkate alındığında, ülkemizde yazılan tarihî romanların azlığı anlaşılacaktır. 
Kızılderilileri nasıl katlettiklerini tersten anlatarak bir tarih oluşturmaya çalıştıkları romanlarını daha cazip hale 
getirmek için çizgi romanlar da yazmışlardı. Çocukluğumuzda Amerikalı çizgi roman kahramanı Tommiks’in 
maceraları hepimizi nasıl da cezbederdi. Amerika, bu yolla sadece kendine tarih oluşturmuyor, aynı zamanda 
bu kurmaca tarihi Amerikaseverler ortaya çıkarmak için de kullanıyordu. Şimdilerde bu taktiği televizyon, 
bilgisayar, telefon ve internet aracılığıyla devam ettirdikleri herkesçe malumdur.

Ülkemizde romanla beraber tarihî roman da Cumhuriyet’ten önce çok yaygın bir edebiyat türü değildir. 
Cumhuriyet’ten sonra pek çok tarihi roman yazılsa da birkaç bin yıllık tarihi bulunan milletimizin geçmişini 
anlatan roman, tiyatro vb. eserlerin şu ana kadar yazılandan çok daha fazla olması gerekirdi. Çünkü roman, 
sinemanın en mühim malzemesidir. Tarihi romanlarımız az olduğu için tarihi film sayımız da oldukça sınırlıdır. 
Gönül arzu eder ki bundan sonra tarihi romanlarımızın sayısı kat be kat artsın ve aynı oranda tarihi filmlerimiz 
de çoğalsın. Çünkü tarihi roman ve sinema, milli şuurun yükselmesi için en önemli vasıtalardır. Tarihî roman 
sayımızın az oluşunun ana sebebi de geçmişte tarih yazıcılığımızın az olmasından dolayıdır. Bu konuda 
“Mazimizi muhayyilenin bütün kudretiyle kâğıtların üzerinde enine boyuna tecessüm ettirmek şöyle dursun, 
doğru dürüst kayıt ve tescil bile edemedik.”248 diye sitemkâr olan Yahya Kemal, özellikle tarih konusundaki 
yazma noksanlığımızı üç hususa dayandırmaktadır: Çok az yazmışız, çok kötü yazmışız, çok kısa yazmışız.

“Bir yabancı tenkitçi edebiyatımıza bakarsa, dört yüz senelik edebiyatımızda az ve kötü yazmanın yanında 
bir de “muhayyile noksanı” görecektir” diyen Yahya Kemal’e göre olayları, oldukları gibi canlandıran ve kâğıt 
üstüne koyan kuvvet olan muhayyile, Türk edebiyatında çok az bulunmaktadır. Çünkü bu tarihî olayları 
gözümüzün önüne getirecek, onları canlandıracak yazılar yoktur. Bunun en güzel örneği İbn-i Kemal’dir. 
Hem zamanının en büyük nesir yazarı hem de devrin Şeyhu’l-İslâm’ı olan İbn-i Kemal, Mohaç muharebe 
meydanında bizzat bulunmasına, nasıl başlayıp nasıl bittiğine şahit olmasına ve bu olayı anlatmak için bir 
“Mohaçname” yazmasına rağmen, bu eserde Mohaç’tan başka her şey vardır; belagat, mazmun, tumturak; 
fakat Mohaç yoktur. İnsanın okurken, Mohaç muharebesini bulmak için terler döktüğünü, ama ceviz 
kabuğunu bile dolduramayacak kadardan başka Mohaç’ın bulunmadığını belirten Yahya Kemal, Avrupa 
ortasındaki bu şaşaalı zaferimizi, bütün teferruatıyla, on yedinci asırda Peçevî’nin bir Macar tarihçisinden 
tercüme ederek eserine aldığı sayfalardan öğrendiğimize dikkat çekmektedir. Hâlbuki o savaşı İbn-i Kemal, 
bizzat yaşamıştı; üstelik de tarihçi olarak! Buna rağmen Avrupalılarda bulunan muhayyile terbiyesi onda 
bulunmadığı için, maalesef bu muhteşem zaferi canlandıramamıştır.249 Aynı şekilde Çaldıran, Mercidabık ve 
diğer zaferlerimiz de hep bu pısırık nesirle cansız olarak beş-on satırla anlatılmıştır. Eğer Malazgird’i bir Ermeni 
papaz, sağlam bir nesirle anlatmış olmasaydı, Anadolu’da vatanımızın kuruluşuna dair en mübarek bir vak’ayı 
bile öğrenemeyecektik250 diye şikayetlenen Yahya Kemal, Süheyl Ünver’in kendisiyle yaptığı sohbetlerin 
birinde de ifade ettiği gibi, muhayyile kudretini, bula bula eserleri imla yanlışları ile dolu olan Evliya Çelebi’nin

* Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi.
248 Yahya Kemal, Edebiyata Dair, İstanbul Fetih Cemiyeti Yahya Kemal Enstitüsü Yayınları, İstanbul 1990, s.71. 
249 Yahya Kemal, a.g.e., ss.306-307; Süheyl Ünver, Yahya Kemal’in Dünyası, Tercüman Tarih ve Kültür Yayınları, İstanbul 1980, 
s.17.
250 Süheyl Ünver, a.g.e., s.65.
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Seyahatname’sinin birçok sayfalarında, Silahdar’ın eserinin bazı sayfalarında ve Naima’nın bazı bölümlerinde 
bulabildiğini belirterek teselli bulmaktadır.”251 

Tarihin yapıldığı devirlerde tarih yazıcılığına duyulan ilgisizlik, ilerleyen zaman içinde tarihe de ilgisizliği 
doğurmuştur. İyi yazılmamış bir tarih, bir tarih bilincinin doğmasını da engellemiştir. Son zamanlarda 
yazılmış olan kuru resmi tarih anlatımıyla da bu bilinç maalesef oluşturulamamaktadır. İlkokuldan başlayıp 
lise tahsilinin tamamlanmasına kadar tarih dersi okutulmasına, üniversitelerde tarih bölümleri yoğun olarak 
bulunmasına rağmen kendi milletinin tarihini bilmeyen, milli bir tarih şuuru bulunmayan ve hatta kendi 
tarihine yabancılaşmış tarih öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin bulunduğu bir gerçektir. Bu bakımdan tarihi 
olayların ele alındığı kaliteli roman ve tiyatro eserlerinin artmasında yarar gördüğümü ifade etmek istiyorum. 

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun ‘Kilit’ Romanında Malazgirt ve Alparslan

Gerek cumhuriyet öncesinde gerek sonrasında tarihi roman ve tiyatro eserleri yazan yazarlarımız bulunduğu 
bilinmektedir. Bunlar arasında Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Nihal Atsız, Kemal Tahir, Tarık Buğra, Emine 
Işınsu, Bekir Büyükarkın, Enver Benhan Şapolyo ve daha birçok ismin yanında zikredilmesi gereken bir başka 
tarihi roman yazarımız da Mustafa Necati Sepetçioğlu’dur. 

Sepetçioğlu’nun ismini ilk kez 1977 yılında duymuş ve Türk tarihini roman diliyle anlattığı seri romanlarının 
ilk kitabı olan Kilit ile 1979 yılının mart ayında buluşmuştum. Lisenin son sınıfından itibaren Kilit, Anahtar, 
Kapı, Konak, Çatı, Üçler-Yediler-Kırklar, Bu Atlı Geçide Gider, Geçitteki Ülke ve Darağacı gibi eski Türkiye 
dizisine ait kitaplarını aynı yıl içinde okudum. Aradan 33 yıl geçtikten sonra Aksaray’da yapılan Somuncu 
Baba Sempozyumunda “Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Romanlarında Somuncu Baba” başlıklı bildirimi 
sundum. Nihayet ilk okumalarımın üzerinden tam kırk yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra da yine aynı yazarın 
romanlarında Malazgirt ve Sultan Alparslan’ı sunmaya çalışıyorum.

Sepetçioğlu’nun romanları bende silinmez izler bıraktı. Ancak aradan geçen yıllar içinde romanların ayrıntısı 
unutuldu. Bu bilgi şöleni vesilesiyle ilk iki romanı tekrar okumak nasip oldu.

Sepetçioğlu’nun ilk romanı olan Kilit’in252 ana teması Malazgirt’tir. Roman, iki ayrı yönde birbirinden farklı iki 
Türk boyunda gelişen olayların etkili anlatımına sahne olmaktadır. Bu iki yönden biri doğuda Selçuklu’nun 
yeni yurt arayışı ve Malazgirt’e, dolayısıyla da Bizans’a giden yolda yaşanan olayların ele alınması, diğeri 
de Tuna nehri boylarına yerleşen Peçeneklerin, kendi kültürlerini yaşatarak Bizans’a yani doğuya doğru 
gidişlerinin anlatımıdır İslamiyet’le henüz müşerref olmuş Selçuk Bey’in soyu, ile eski Türk inanışını devam 
ettiren Peçenek boyunun karşılaşmaları ve birbirlerini tanımalarının da hikâyesidir bu ilk roman. 

Romanın asıl kahramanları Alparslan, Sarı Hoca ve Sav Tekin Bey’dir; ancak ilerleyen bölümlerde kahramanların 
sayısı ve etkinlikleri artmaktadır. 

Sarı Hoca, Alparslan’ın hocasıdır ve ele avuca sığmayan Alparslan’ın eğitim ve öğretiminden sorumludur. 
Roman, bu iki kahramanın Ekim ayının çok soğuk bir gününde dışarının bütün ayazını çadırın içine doldurduğu 
soğuk bir günde yaptıkları dersin başlangıcında Sarı Hoca’nın öğrencisine Orhun Kitabelerinde “Ben Tanrı gibi 
gökte olmuş Türk Bilge Kağan” ifadesini söylemesiyle başlamaktadır. Bu cümleyi söyleyerek susan Sarı Hafız’a 
çocuk, “Ne düşündün Sarı Hocam? Niye sustun?” diye sorunca o da “Seni düşündüm Çağrı Bey’imin oğlu” 
cevabını verir. Buna “Beni düşündüysen salıver gitsin, dışarıda akranlarım bekler” diyerek karşılık veren Çağrı 
Bey’in oğluna Sarı Hoca, “Dışarda akranların bekler de ya biz ne bekleriz burada?” sorusunu sorunca çocuk, 
“Sen benim akranım değilsin, otur da akranlarınla konuş” cevabını yapıştırmıştır. İşte bu cevabı duyan Sarı 
Hoca, adeta çadırı, başının etrafında döndüğünü zannederek sinirlenmiş ve “Sen Isıkgöllü deli karının oğlu 

251 Yahya Kemal, a.g.e., s. 72; Süheyl Ünver, a.g.e., s. 17. (2 nolu dipnottan 4 nolu dipnotun sonuna kadarki kısım, H. Ömer 
Özden, Yahya Kemal-Tarihin Estetik Yankısı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2018, ss. 85-86’dan alınarak aktarılmıştır.)

252 Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kilit, İrfan Yayınevi, İstanbul 1978.
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mu sanırsın kendini ha!? Söyle bakalım ne demekmiş söylediğim söz?” deyince de çocuk “Ne bileyim Sarı 
Hocam, orasını anlatmadın daha!” diyerek Sarı Hoca’nın başını bir kez daha döndürmüştür. Sarı Hoca, “bu 
bir çocuk değil, çocuk gibi görünüyor ama çocuk gibi konuşmuyor” diye düşünmüş ve çocuğun doğduğu 
günü hatırlamıştır. Çocuğun doğduğu yıl, Ali Tekinlilere yenildikleri yıldı. Bu çocuk doğduktan sonra 
onları yenmişler, Türkmenleri istemeyen Karahanlılar ile Harezmliler bu boydan çekinmeye başlamışlardı. 
Müneccimlerden nefret etmesine rağmen onlar da bu çocuk için hep olağanüstü şeyler söylemişlerdi. Çocuğu 
karşısına alıp “Söyle bakalım Çağrı Bey’imin oğlu, neden sorduğum sözü cevaplamadın?” deyince de çocuk, 
“Bana hep Çağrı Bey’imin oğlu dersen dediğini yapmam Sarı Hocam!” diye diklenmiş bunun üzerine Sarı Hoca 
“Ya ne demeliymişim?” sorusunu yöneltmiş, çocuk da “Alparslan! Senden başka herkes bana Alparslan diyor” 
cevabını vermiştir. 

Buraya kadar anlatılanlardan da görülüyor ki Sarı Hoca’nın öğrencisi Alparslan’dır ve babasının adıyla değil 
kendi adıyla çağrılmayı beklemektedir. Bundan dolayı da hocasının sorularına doğru düzgün cevaplar 
vermemektedir. Diğer taraftan romancı, Sarı Hoca’nın düşünceleri vasıtasıyla Alparslan’ın doğumundan 
sonra obalarının direnç kazandığını, onun doğduğu yılda meydana gelen olağandışı olayların varlığından söz 
etmesi de Alparslan’da adeta bir insanüstülük vurgusuna dayanmaktadır. 

Aldığı uyarı üzerine bu kez ismiyle hitap ettiği Çağrı Beyin oğlu, hocasının söylediği ilk cümlenin cevabını “Sarı 
Hocam kızmayacaksan eğer, bana öğrettiğin sözden Bilge Kağan adını çıkarsak da yerine Alparslan’ı koysak, 
ne demeye geldiği anlaşılmış olmaz mı?” sorusuyla karşılık vererek bu mühim cümlenin ne anlama geldiğini 
anladığını ortaya koymuştur. İşte bu soru soruş, Sarı Hoca’nın adeta aklını başından almış, gözleri fal taşı gibi 
açılmış, kulakları sanki sağır olmuş, gözlerini Alparslan’ın anlamlı bakan gözlerine dikmiş ve karşısındakinin 
yaşınca bir çocuk olmadığı hükmüne ulaşmış, nihayet Alparslan’a daha önce anlattığı Oğuz Kağan destanını 
hatırlatmak gereğini duymuştur. Sarı Hoca, boğuk ve yorgun bir sesle “Oğuz Han’ın çadırına giren, Oğuz 
Han’la konuşan bir kurdu anlatmıştım sana. O kurt gerçekten konuştu mu bilmiyorum; atalarımız konuştu 
dediyse konuşmuştur, aksi mümkün olamaz. Eğer ben Sarı Hocaysam, o kurdun sesini duymamış bile olsam, 
derim ki kurdun sesi seninki gibiydi… Oğlum Alparslan, o kurt da senin gibi konuştu…” diyerek Alparslan’da 
bir liderlik vasfı bulunduğunu ve Oğuz Kağan’a gelen, onunla konuşan, Türk milletini Ergenekon’dan çıkaran 
Bozkurt gibi Alparslan’ın da Selçukluyu alıp denizlere götüreceğini Alparslan’a müjdelemiştir. O sırada 
çadırın dışından “Sarı Hoca… Sarı Hoca… Sarığı koca… Sal bize Alparslan’ı altun bulasıca!” diye çocuk sesleri 
gelmeseydi Sarı Hoca neredeyse eğilip Alparslan’ın ellerini, dizlerini öpecekti.

Sarı Hoca, duyduğu seslerin kimlere ait olduğunu sorduğunda Alparslan, gelecekte Selçuklunun önemli 
komutanları olacak arkadaşlarını teker teker saymıştır. “Şu ilk bağıran Afşın. Benden büyüktür ama bensiz 
edemez Sarı Hocam, ben de onsuz edemem. Biri Ersagun, babamın amca çocuğu… Ağabeyim Kavurt, sonra 
Atsız, Buldacı, Dilmaçoğlu, Artuk ile Çavlı da var.” Bunun üzerine hocasından izin alan Alparslan, hocasına 
göstermek istemediği bir nesneyi saklayarak kalkmak isterken Sarı Hoca’nın dikkatini çekmiş ve ister istemez 
elindeki paslı demiri hocasına vermek mecburiyetinde kalmıştır. Bu, paslanmış bir kilittir ve Alparslan’a “eğer 
açarsan senin olur” diyerek kılıç tutmayı, at binmeyi, ok atmayı öğreten hocası Sav Tekin Bey tarafından 
verilmiştir. 

Sarı Hoca kilide baktığı sırada içeriye Sav Tekin Bey girer ve iki hoca arasında birbirlerini incitmeyen iğneleyici 
konuşmalar geçer ve nihayetinde Sarı Hoca paslı kilidi Sav Tekin’e uzatarak “açmasını öğretmediğin kilit 
çocuğa verilmez” diyerek kilidi ona geri verir. Sav Tekin Bey, kilidi Alparslan’a verdiği gün unutmuştur bile. 
Şaşırmasına rağmen kilidi alır, anahtarı geçirip çevirir ama açılmaz; bunun üzerine çadırın bir köşesinde 
bulunan külekten bir çimdik yağ alıp anahtar deliğine akıtır, bekler ve tekrar çevirir ama yine açılmaz. 
Alparslan’ı dışarıdan iki taş getirmesi için gönderdiğinde kilidi nerede bulduğunu hatırlar. O sırada Sarı Hoca, 
orta yerindeki haçı göstererek kilidin Bizans işi olduğunu söyler ve Sav Tekin bundan irkilir. Bizans kelimesi Sav 
Tekin Bey’e iyi gelmemiştir. Çünkü Bizans, dipsiz bir kuyu, gizli bir özlemdir. “Günaha girmeyelim Hoca?” diye 
ürkeklik gösteren Sav Tekin Bey’e Sarı Hoca “Asıl açamazsan günaha girersin” der. Sav Tekin Bey, Alparslan’ın 
getirdiği taşlarla kilide sağlı sollu birkaç kez vurur ve anahtar birazcık döner ama kilit yine açılmaz. Üstelik 
anahtar da kilidin içinde kalıp çıkmaz. Kilidi yere atan Sav Tekin Bey, Alparslan’a “Bizim işimiz kilitle değil, hadi 
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gidip biraz daha cirit atalım” der ve Alparslan hocasının elini öpüp izin almak için yanına gittiğinde hocası 
elini öptürmez. Bu, çıkması için izin vermediği anlamına gelmektedir. Sav Tekin’e “Gel buraya deli yiğit. Bu 
kilit açılmadan hiçbir yere gidemezsin. Bir kilit nasıl açılırmış Sarı Hocan göstersin sana; Çağrı Bey’imin oğlu 
sen de gözünü iyice aç, dediklerimi iyi belle!” der ve kilidi eline alır. Anahtarı arkasından eskisi gibi kilitler 
ve “Bak Sav Tekin, deli yiğidim benim; Sarı Hocanın deli yiğidi, sen ne yaptın ne yapmadın bir deyim sana. 
Bu kilit kitliydi; açılması gerekti, amenna. Her kilidin açılması gerektir ki o kilidin kilitlediği yere giresin de 
oturacaksan oturasın; yurt yapacaksan yurt yapasın… Bunun için de ne gerek? Anahtar gerek… Kilit paslıysa 
yağlamak gerek… Daha daha? Orasını burasını kurcalamak, sağını solunu yoklamak, sıkıysa gevşetmek, 
gevşekse sıkıştırmak gerek. Ama her kilit için öyle mi gerek? Hayır! Kilidine göre, kilidin icabatına göre… 
Onu artık ehli her kimse o anlar… Ya sen ne yaptın Sav Tekin yeğenim? Sen de bunları yaptın… Tamam 
mı tamam. Eee tamam da kilit niye açılmadı? Açılmaz tabii… Hani besmelesi bunun? Besmele niye gelmez 
aklına Sav Tekin yeğenimin? Gelmez tabii, neden? Çünkü Sav Tekinim, yiğitliğine güvenir! İyi, güvenmesini biz 
de istiyoruz. Yiğitliği yetmez aklına da güvensin diyoruz, ama besmeleyi de unutmasın diyoruz, Besmelesiz 
başlamasın… Odunun bile neyi var? Özü var… Öyleyse? Hadi al bakalım şimdi şu kilidi; al da o yiğitliğin, o 
aklın besmele ile cilalansın. Hep beraber bir besmele çekelim görelim ne olacak?”

Üçü de kilide ve besmeleye o derece odaklanmışlardır ki yaklaşan ve giderek artan gürültüyü bile 
duyamamışlardı. Üçü birden “Bismillahirrahmanirrahim” dedi, fakat birdenbire korkunç haykırışlar, feryatlar, 
kaçışmalar, at kişnemeleri ve onlara karışan savaş naraları ile koşuşturma sesleri çadırın içini doldurunca i Sav 
Tekin kilidi çevirmeye bile muvaffak olamadı. “Kaçın! Baskın! Toplanın!” seslerini duyan Sav Tekin çadırdan 
fırlamıştı. Sarı Hoca, Alparslan’ın çıkmasına mâni olup etrafı iyice dinledikten sonra “Şahmeliğin adamları 
bunlar” diye dişlerini gıcırdatarak eğilip yerden kilidi almış ve Alparslan’ın elinden tutarak “Yürü Alparslanım!” 
diyerek çadırdan çıkmış, etraftaki yangını ve baskına uğrayan Selçuk erlerinin cesetlerini görünce bulduğu 
ilk ata atlamıştı. Alparslan’ın da elinden tutarak atın üstüne çekmiş ve kucağına alıp dörtnala uzaklaşırken 
dudaklarının arasından “Gene geleceğiz! Hem de bin misli!” sözleri dökülmüştür.

Selçukluların yeni yerler edinmesine tahammül edemeyen hasımları, ani bir baskın yaparak Selçuk obasını 
tarümar eylemiş ve Selçukluyu geldikleri yere, geldiklerinden çok az, çok kötü bir durumda yenilmiş olarak 
gönderiyorlardı. Selçuklular, kaçmaktaydılar. Bu umutsuz kaçışta Sarı Hoca üşümesin diye hırkasını sımsıkı 
sardığı Alparslan’a “Döneceğiz Alparslanım! Hem de daha güçlü döneceğiz!” diyerek atını koşturmaktaydı. 
Bütün bunları gören Alparslan ise “Babam gözcülerini iyi seçmemiş!” diyerek hayıflanmaktaydı. Nihayet 
Ceyhun nehrinin kenarında durup geri baktıklarında kadınların, çocukların perişan halini görmüş, onları 
derhal bir düzene sokmuş, biraz sonra gelen Sav Tekin Bey, Çağrı ve Tuğrul Beyler ve diğer erlerle birlikte, 
kadınları çocukları, kurtarılan bir kısım hayvanları da Ceyhun’un ötesine geçirmeyi başarmışlardı. 

Buraya kadar anlatılanları kısa bir tahlile tabi tutacak olursak, paslı kilit, bir semboldür. Yüzyıllardır Bizans’ın 
elinde atalete gömülmüş olan Anadolu’nun sembolüdür. Oğuz Han, çocuklarına denizin ve ırmakların daha 
çok olduğu yerlere doğru gitmelerini vasiyet etmişti. Oğuz’un neslinden gelen Selçuklunun hedefi de bu 
vasiyetin peşinden gitmekti. O yüzden Bizans’a doğru akmaya çalışıyorlardı. O paslı kilidin, yani Bizans’ın 
hegemonyası altındaki Anadolu’nun anahtarı ise Alparslan’ın şahsında Selçuklu devletidir. Sepetçioğlu, 
romanını Türk’ün gizemli ülküsü olan “Kızılelma” üzerine kurgulamış ve bu ülkü uğrunda verilen mücadeleyi 
anlatmayı gaye edinmiştir. Kızılelma’ya götüren kılavuzların en başında, Türk’ün yoldaşı, nev’-i şahsına 
münhasır bir varlık olan Bozkurt gelir. Bozkurt, en sıkışık zamanlarda kendini gösterir, yol açar, aydınlığa 
çıkarır ve kaybolur. İslamiyet’in kabulünden sonra da İslam öncesi simgeler, semboller ve inanışlar 
kullanılmıştır. Sepetçioğlu da romanında bu ögeleri çok yerinde ve tumturaklı olarak işlemiştir. Bozkurt, Türk 
milletinin İslam öncesi döneminin en önemli manevi desteğidir. Müslüman olduktan sonra da bu manevilik 
yerini korumuş, bazen Bozkurt, bazen de Hızır dar zamanda yetişmiştir. Ancak İslam’la birlikte Türklerin 
hiç vazgeçmedikleri bir başka manevi destek, Sepetçioğlu’nun da ifade ettiği gibi her işe Besmele çekerek 
başlamaktır. Sepetçioğlu hem Besmele hem de Bozkurt’u bir araya getirerek Türk-İslam terkibini romanına 
yerleştirmiştir. Besmele sembolüyle, böyle büyük ülkülere manevi destek olmadan sadece maddi varlıkla 
ulaşılamayacağını anlatmaktadır.
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Görüldüğü üzere Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun romanında, Türklerin İslamiyet’ten önceki kültürleri, inanç 
motifleri, destanları ile İslam inancı arasında bir sentez yapılmakta, kısaca ifade etmek gerekirse Alparslan’ın 
şahsında Türk-İslam ülküsünün ilmek ilmek nasıl işlendiği anlatılmaktadır. Yine burada dikkat çeken bir başka 
husus, Alparslan’ın aldığı eğitimin üzerinde önemle durulmasıdır. Bu eğitim hem savaşa yönelik talimlerden 
oluşmaktadır ki bundan sorumlu olan Sav Tekin’dir; hem de bilimlere yöneliktir ki bundan da Sarı Hoca 
sorumludur. Bu derslerde Sarı Hoca Alparslan’a sadece bilimsel konularda ders anlatmamakta, aynı zamanda 
onun doğuştan getirdiği yeteneklerini geliştirmek için azami gayret göstermektedir. Hatta Sarı Hoca, en 
sıkıntılı zamanlarda bile bu karakter eğitiminden taviz vermemektedir. 

Baskın sonrasında Ceyhun nehrini geçen kadınların, geleceğin Selçuklusunu yeniden inşa edecek olan 
çocuklarına sahip çıkmalarını istedikten sonra gözleri yaşaran Sarı Hoca, gözyaşlarına elini süren Alparslan’ın 
ağlamasına müsaade etmemiş ve “sen ağlıyorsan benim ağlamamı niye istemiyorsun?” sorusuna önce 
bocalamasına rağmen sonrasında şu cevabı vermektedir. “Bana bakma sen, ben karabudundan gelmeyim. 
Sen, Bilge Kağan gibisin, Çağrı Bey’imin oğlusun… Çağrı Bey, Selçuklu’nun gözbebeğidir. Sen göz 
bebeğinden yaş çıktığını gördün mü hiç? Benim gözümün yaşı şuralarımdan çıktı. Oralara gözpınarı derler, 
niye derler de bakalım? Pınarlardan su çıkar da ondan… Demek ki karabudunun göz pınarlarından yaş çıkar, 
göz bebeğinden değil! Ammaaa...”

Sarı Hoca her şeyi unutmuş hocalık damarı tutmuş, çok defa yaptığı gibi yine ata binmiş, Alparslan’ı kucağına 
alarak o hengâmede bile ders anlatmaya başlamıştır. “De bakayım, Sarı Hoca neden ammaaa deyip sustu? Bir 
şeyi iyi bellemeni istiyordu da onun için… Neyi iyi bellemeni istiyordu? Karabudunla senin arandaki ilginin 
derecesini. Sen, karabudunun gözbebeğisin dedim mi? Dedim. Öyleyse sen karabudunun gören gözüsün… 
İyi göreceksin. İyiye bakacaksın. İyi neredeyse sen orada olacaksın. Ne demiş bizim akıl hocamız Uluğ Türük 
demelerinde: Anlayışlı olan anlar, bilgili olan bilir; bilenle anlayan ise her vakit dileğine erişir dememiş mi? 
Demiş. Yine ne demiş? Kötü mü senin için daha iyi, yoksa iyi mi? Söğülmek mi istersin, yoksa öğülmek 
mi? Demiş mi? Onu da demiş. Öyleyse akıl hocamız Uluğ Türük doğru söylemiş. Gel gelelim sen de tutar 
karabudunu hor görmeye kalkarsan, ben gözbebeğim diye kurum kurum kurulursan ne yapmış olursun? 
İki ayağını birden kesmiş olursun. Karabudun, çadırın orta direğidir. Çadırın orta direğini yıktın mı çadır 
başına uçar da altta kalırsın. Bunu da böyle bilesin.” “Babamla amcam karabudunu düşünmediler öyleyse?…” 
“Nedenmiş o? De bakayım hele?” “Bir baskında çadırları başlarına yıkıldı… Gözcü koysalardı ya!…” “Haa… Bu 
meseleye gelince, bakalım Bilge Kağan ne demiş, önce onu dinleyelim. Demiş ki Türk milleti sen açken tokluk 
nedir bilmezsin, ammaa bir kere doydun mu da açlığı hiç düşünmezsin. İşte hesap bu hesap. Çağrı Bey’le 
Tuğrul Bey buraya gelip yerleşince karabudun sandı ki her şey olupbitti, daha da öteye gitmek yok… Halbuki 
bizim yurt buralar değil!...” Sepetçioğlu’nun Sarı Hoca’nın ağzından sözünü ettiği Uluğ Türük, Oğuzların atası 
olan Oğuz Kağan’dır. Böylece o, Alparslan’a aynı zamanda tarih dersi de vermekte ve onda bir tarih bilinci 
oluşturmaktadır. Aslında Sepetçioğlu, Alparslan’ın şahsında günümüz Türk gençlerine bu bilinci aşılamak 
istemektedir. Sanatçının bir vazifesi de toplumu bilinçlendirmektir. 

Bu dersi, baskından kurtulanların Ceyhun ırmağının karşısına nasıl geçtiklerini görmek üzere burada bitiren 
Sarı Hoca, topluluğun yanına geldiklerinde Tuğrul Bey’in karşısına geçerek şikâyetlerde bulunan Atsız’ın 
anasının konuşmalarına ve Tuğrul Bey’in cevabına tanık olmuştur. Kadın, Tuğrul Bey’e niçin daha batıya 
gitmeyip de baskın yedikleri yerde kaldıklarını ve bu baskınların ne zaman sona ereceğini sormaktadır. Tuğrul 
Bey de Bizans’ın içine girmenin şimdilik çok tehlikeli olduğunu, güçsüzken oraya girmenin, Selçuklu’nun yok 
edilmesi anlamına geleceğini, bu tür baskınların da güçlendikçe azalıp yok olacağını ve güçlenince Bizans’ın 
karşısına çıkacaklarını söylemektedir.

Oysa ki Alparslan, bunları dinlerken hâlâ “gözcü koysalardı ya” ifadesini içinden tekrarlamaktaydı. Bir zaman 
sonra Bey çadırında da gözcülerin durumu konu edilmiş ve Tuğrul Bey, gözcülerden sorumlu olan Gümüş 
Tekin’in niçin böyle bir hata yaptığını sorgulamıştır. Yine birkaç gün sonra da Alparslan, arkadaşlarıyla bu 
baskını adeta bir tiyatro gibi yeniden canlandırarak gözcülerden sorumlu durumda olan Gümüş Tekin’in 
görevi başındayken baskın yapan taraftan birisiyle yaptığı bilinçli bir görüşmeye dikkat çekmiştir. Bu savaş 
oyununu seyreden Sav Tekin Bey, baskın öncesinde görüp de bir anlam veremediği Gümüş Tekin ile kendi 
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obalarından olmayan yabancı birinin konuşmasını ve bu konuşmadan biraz sonra da baskın yediklerini 
hatırlamıştır. İşte o zaman Alparslan’ın nasıl bir zekâya ve akla sahip olduğunu daha iyi anlamıştır. Bunu 
birkaç kere Sarı Hoca’ya anlatmak istemişse de Sarı Hoca üstüne laf getirmiştir. Bu kez Sarı Hoca’nın da baskın 
öncesinde kendi gördüklerini görmüş olabileceğini düşünmüş fakat onun çadırda Alparslan’la ders yaptığını 
hatırladığında bunun olamayacağına kanaat getirmiştir. İşte o sırada anasının Sarı Hoca hakkında söyledikleri 
aklına gelmiştir. “Sav Tekin, Sav Tekin, sen bu Sarı Hoca’nı büsbütün boş belleme. Şamanlardan el almıştır; 
gizliyi de saklıyı da görüneni de görünmeyeni de hem bilir hem de görür bu Sarı Hoca. Elini eline bağla, geri 
yanından korkma. Sarı Hoca bu…”

Sav Tekin bu oyunla ilgili çocukları konuştururken Alparslan’a “sen hangi tarafın başındaydın?” diye sorar, 
Alparslan da “baskın yapan tarafın” diye cevap verir. Sav Tekin “niye Selçuklu’nun değil de baskın yapanın 
başındaydın?” diye sorduğunda da Alparslan, “Selçuklu’nun başında olsaydım zaten Selçuklu’ya baskın 
yapamazlardı!” deyince Sav Tekin Bey’in adeta aklı başından gitmiştir. Sav Tekin Bey diğer çocuklara da 
soru sorduğunda hepsinin önce Alparslan’a bakıp ondan bir işaret aldıklarında konuştuklarını görmüş, 
hiçbir arkadaşının, Alparslan’ın oluru olmaksızın konuşmadığını görünce de onun tam bir başkan vasfında 
olduğunu iyice anlamıştır.

Bu sohbetin arasında Sarı Hoca gelip Sav Tekin’e gizlice bir şeyler söyledikten sonra çocukları dağıtmışsa da 
Alparslan’ı da gizlice yanında tutmuş ve ikisine de siyaset gereği Harezm sultanına gideceklerini ve bunun çok 
gizli olacağını söylemiştir. Gece olunca da Sarı Hoca, eşi, Sav Tekin ve Alparslan gizlice Gürganc’a doğru yola 
koyulmuşlardır. Yolda Sarı Hoca Sav Tekin Bey’e Tuğrul ve Çağrı Bey’i Bilge ve Kül Tigin Beylere benzettiğini, bu 
iki kardeşin Türk milletini tıpkı Bilge Kağan ve Kül Tigin gibi yeniden yücelteceklerini, Türk milletinin sıkıntılı 
zamanlarında hep böyle önemli kişilerin ortaya çıktığını ve gelecekte de çıkacağını söylemiştir. O sırada 
Sarı Hoca’nın kucağında uyuyan Alparslan uyanınca ona da Göç destanını anlatmıştır. Bu destan, yağmur 
yağmasına sebep olan kutsal Yada Taşı’nın çıkarıldığı Kutlu Dağ’ın basiretsiz bir kağan tarafından Çinlilere 
satılması sonucunda Çinlilerin bu dağı parçalaması ve artık yağmur ve kar yağmaması dolayısıyla kuraklık baş 
göstermesini konu etmektedir. Hayvanların ve insanların açlıktankırılması üzerine bir gün heybetli bir Bozkurt 
görünmüş ve buradan daha verimli toprakların bulunduğu batı tarafına göç etmeleri için yol göstermiş ve 
onları sıkıntıdan kurtarmıştır. Şimdi aynı Bozkurt tavrını Tuğrul ve Çağrı Beylerin yaptığını ve günü gelince de 
Alparslan’ın da böyle yapacağını anlatmıştır.

Görülüyor ki önceki sayfalarda da belirtildiği gibi Sepetçioğlu, Türk tarihinde destanların devletin kuruluş 
felsefesinde önemli rol aldığını anlatmak istemekte ve sık sık Bozkurt motifini kullanmaktadır. Diğer taraftan 
Sarı Hoca, İslam öncesi dönemin gizemli şahsiyetleri olan şamanlara benzetilmektedir. Bütün bunlar 
Türklerin, İslam inancını kendi kültürel kodlarına göre aldıklarını ve bir Türk Müslümanlığı geliştirdiklerini 
göstermektedir. 

Sarı Hoca’nın Gürganc’a yaptığı bu gece yolculuğu, bir tuzak sonucu tutsaklıkla biter. Tuzağı kuranlar, 
Râfızîlerdir. Buradan itibaren olaylara Küpeli Hafız isimli Yesi dergâhına bağlı bir istihbaratçı derviş de girer. 
Sarı Hoca, bir şekilde Küpeli Hafız’a haber salarak tutsaklıktan kurtulmalarını sağlamış ve iki medrese arkadaşı 
arasında, medresedeki hocaları olan Saçlı Hoca’dan aldıkları derslerle ilgili bir sohbet olmuş ve burada önemli 
bir paroladan söz edilmiştir. Geçmiş zamanlarda hocaları Saçlı Hoca derslerinde sık sık “Her kilit açılır, yeter 
ki anahtarını bilesin!” demektedir ve Küpeli Hafız, kurduğu istihbarat teşkilatının parolasını da bu sözden 
ilham alarak belirlemiştir. Teşkilata mensup olanlar birbirlerini tanıyabilmek için “Her kilit açılır mı?” diye 
soracak “Anahtarını bilmeli” cevabı alınırsa Selçuklu’nun gizli teşkilatından olduğu anlaşılacaktır. Küpeli 
Hafız, Râfızîlerin içine girmiş bir Selçuk casusudur. Batınîlerle baş etmenin yolu, gizli şekilde çalışmaktan 
geçmektedir. Artık romana, bir sonraki romanda ayrıntılı olarak anlatılacak olan Batınîler ve Hasan Sabbah’ın 
gizli teşkilatı da girmektedir.

Bu olayların üzerinden beş yıl geçtikten sonra Selçuklularla Gazneliler arasında Dandanakan savaşı 
yapılmıştır. Savaşı üstün bir stratejik plan yapan Selçuklular kazanınca bölgede hâkim güç haline gelmeye 
başlamışlardır. Bu savaşın kazanılmasında Alparslan’ın komutasındaki genç birliğin su kuyularını kullanılamaz 
hale getirmesinin ve Gazneli ordusuna ani baskınlar yapmasının önemli etkisi olmuştur. Ancak bu savaşta 
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Sarı Hoca şehit olmuştur. Şehadetinden önce Alparslan’a kuşağında sakladığı paslı kilidi vermiş ve “Unutma 
ki kilit Danadanakan’da yarım açıldı, tamamını açmak sana düştü. Nerede açarsın onu sen bileceksin. Ama 
ölmek üzere olan hocana sorarsan derim ki denize ulaşmalısın. Çünkü deniz hürriyettir, buralarda tutsağız, 
denize ulaşırsan hürriyetini kazanırsın” demiş ve şehit olmuştur. Artık Alparslan, ordu içerisinde tanınan ve 
çok sevilen bir konumdadır.

Aradan uzun bir zaman geçmiş, Tuğrul Bey ve Çağrı Bey vefat etmiş, Alparslan Sultanlık makamına 
geçmiş ve çocukluk arkadaşları olan beylerini ve amcasının komutanlarını Merv’deki otağında toplayarak 
onlara Anadolu’yu bir hedef olarak gösterip her birini birbirinden bağımsız olarak küçük akınlar için 
görevlendirmiştir. Görevlendirmenin arkasından otağın direğinde asılı olan paslı kilidi indirip beylerine 
göstererek “Bu kilit, Sav Tekin Bey’in Sarı Hoca’ya, onun da bana emanetidir. Şahmeliğin yaptığı baskını bir 
daha yaşamamak için bu kilidin açılması gerek. Sarı Hocam, bu kilit sağından solundan dövülmeli ve bir de 
besmele çekilmeli ki açılabilsin demişti. Bu kilidi Bizans sayın siz… Bizans’ı da bu kilit gibi yıllar yılı toprak 
altında kalmış paslanmış bilin. Doğrudan anahtarı vurup kilidi açamayacağımıza göre her biriniz bir yanından 
gevşetmeye bakmalısınız. Yan kuvvetler ordu beylerinin, ordu beyleri veliahdımız Melikşah’ın buyruğundadır. 
Haberleşmeler bu yollardan olacaktır; benim buyruğum bu yollardan gelecektir. Sakın ola ki vurulan bir 
kale, basılan bir ülke teslim alınmaya, yerleşilmeye. Hareketleriniz, vurup, kırıp, talan edip, yağmalayıp geri 
çekilerek üssümüze dönmek olmalıdır. Her ordu kendi başınaymış gibi, hatta her bey kendi başına buyrukmuş 
gibi gözükecektir.” Alparslan’ın bu sözlerine Gümüş Tekin Bey itiraz edip herkesin kendi başına buyruk 
olmasının uygun olmayacağını söylediğinde Sultan Alparslan şunları söylemiştir. “Gümüş Tekin sözümüzü 
yanlış anlamış. Demem şu demedir, açıklıyorum. Buyruğu iyi dinlemelisiniz. Selçuklu ordu nizami bozulamaz. 
İçeriden beye, beyden bana kadar, töre ne diyorsa kıl payı ayrılınamaz. Yakutlu Bey’in Ani kalesinden ileteceği 
buyruğum, Urumeli’nin en uç noktasında bir tek çerimiz bile varsa o çeri tarafından yerine getirilecektir. Bu 
böyle biline. Gel gelelim o en uç noktadaki çeri, başına buyruk olarak hareket ediyormuş gibi görünecektir. 
Bu ne işe yarayacaktır? Bu şu işe yarayacaktır ki Bizans kralı, karşısında düzenli bir ordu olduğunu anlamaya. 
Sultan’dan kopmuş, hatta sultana başkaldırmış bir alay Türkmen eşkıyası sana. Bunun için de tedbirini almaya. 
Böyle böyle halkı asayişsizlikten, malından, canından emin olmaktan, korkudan bîzar hale gele ve sonunda 
krallarından umudu kese. İşte kilidin açılacak Hale gelmesi budur. Halk anahtarı bekler, anahtarı… o zaman! 
Duyuldu mu söylemek istediğimiz?”

Gümüş Tekin “ben olsam düzenli ordunun töresini sakatlamam!” diye tekrar itiraz edince Alparslan “Benim 
hükümdarım siz değilsiniz Gümüş Tekin; sizin hükümdarınız benim, hükümdar olsaydınız ne düşündüğünüze 
karışmak istemezdim!” diyerek tartışmayı sonlandırmıştır. Gümüş Tekin’in bu yanlış tutumunu hafifletmek 
için otağdaki beylerden bazıları Gümüş Tekin’in bunu söylemekten maksadının araya kötü niyetli kişilerin 
mesela Râfızîlerin girme endişesi taşımasından dolayı olduğunu belirterek ortamı yumuşatmak istemişlerse 
de Sultan Alparslan bunun üzerine şunları söylemiştir. “Ben derim ki biz Selçukluyuz; Selçuklu, Oğuzlunun 
hasıdır derim. Devlet kuruyoruz, devlet! Çobanlık yapmıyoruz, sürü gütmüyoruz. Devlet birlikte olur; 
birliğimiz dinimiz olmalıdır, varacağımız yerdekiler bizim soyumuzdan gelmediğine göre başka şekil 
düşünür müsünüz? Öyleyse İslamız! Batınîlik, Râfızîlik bilmem nelik yok; bölücülük tanımıyorum. Kim ki 
İslam Selçuklu’yu bölmek için mezhep çıkarır, helâk oluna… Bu böyle biline, dışına da çıkılmaya. Gelgelelim 
gittiğiniz yerlerdeki din adamlarına, ilim adamlarına iyi davranın; her Râfızî’yi hemen yok etmeyin… Küpeli 
Hafız’ın adamları hangi kılıkta karşınıza çıkar bilinmez; her gittiğiniz yerde Küpeli Hafız’ın bir adamı vardır 
bakarsın, Râfızî kılığına da girmiş olur. Şimdi dediklerimi dedim size. Varın gidin… Öyle bir gidin ki Bizans 
elçisi, gideni Sultan’a gücenmiş de gitmiş bilsin…” diyerek beylerini uğurlayacakken içeriye ulak girerek çok 
önemli bir haber getirdiğini söylemiş ve ulak da Sultan Alparslan’ın ağabeyisi Kavurt Bey’in isyan ettiğini ve 
Rey şehrine doğru yürüdüğünü bildirmiştir. Sultan Alparslan, Afşın Bey ve Ersagun Beyleri de yanına alarak 
Kavurt üzerine gideceğini belirterek diğer beylerin otağdan çıkmalarını istemiştir. Onlar çıktıktan sonra bu iki 
beyinin gözlerine bakarak “Pekâlâ, şimdi biz bizeyiz. Eskisi gibi, yıllar öncesi gibi bir oyun oynayalım haa… hani 
oynardık. Çöp çekelim. Çöpü ben tutacağım. Çöpü bulan hayın olsun.” demiş ve çöpü Ersagun Bey bulmuştur. 
Alparslan Ersagun’a dönüp “Alnına yazılmış, ben de seni münasip görürdüm. Hem dilin laf yapar hem suya 
benzersin hem de tek başına kendini görür gözetirsin. Afşın Gümüş Tekin’i telef edip Ordu Beyi olunca ona 
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karşı gel, çerini çekip kaç… Gayrı gerisini sen hesaplasın… Bizans’a varınca Küpeli Hafız’ın adamları da seni 
bulur zaten. Arta kalanını yolda konuşuruz. Kavurt şimdi bizi beklemez. Sabah olmadan karşısına çıkmalıyız. 
Ben bir abdest tazeleyinceye kadar siz çeriyi hazır hale getirin bakalım. Durmayın.” demiştir. 

Sultan Alparslan, beylerine sanki kendi başlarına hareket ediyorlarmış gibi Merv’den ayrılmalarını 
ve Bizans’tan gelen elçilerin de Selçuklu’nun beylerinin, sultanlarına itaat etmediklerini sanmalarını 
sağlamalarını istemiştir. Diğer taraftan Sultan Alparslan, Şahmeliğin yaptığı baskında kendi obasına ihanet 
eden Gümüş Tekin’in ihanetini asla unutmamış, fakat Sarı Hoca ile Sav Tekin’in öğütlerine de uyarak yıllarca 
bunu ortaya çıkarmamıştır. Ancak Anadolu’nun fethinde benzer bir ihanetle karşılaşmamak için Afşın Bey’i 
Gümüş Tekin’i öldürmekle görevlendirmiş, Ersagun Bey’i de Afşın Bey’e görünüşte karşı gelmiş gibi yapıp 
Bizans’a bir hain gibi kaçmasını ve onların güvenini kazanıp orada Küpeli Hafız ve oğluyla birlikte casusluk 
faaliyetleri yapmasını istemiştir. Böylece Anadolu, birkaç yıl içerisinde fethedilmeye hazır hale gelecektir. 

Bu arada Küpeli Hafız ve oğlu da Bizans’ın başkentinde casusluk faaliyetlerini geliştirerek burada bulunan 
Peçenekliler ve Uzluları Selçuklu’dan ayrı olmadıkları yönünde bilinçlendirmektedir. Gizli teşkilat, İstanbul’da 
olup biten her şeyi ulaklarıyla anında Alparslan’a kadar ulaştırmaktadır. 

Aradan birkaç yıl geçmiş ve Sultan Alparslan Halep önlerindeyken, günlerdir beklettiği Bizans elçilerini, Afşın 
Bey’in ulağının getirdiği haber öncesi huzuruna kabul etmişti. Elçiler, mağrur bir edayla, Türk hakimiyetine 
giren Malazgird’i, Ahlat’ı, Erciş’i, Menbiç’i geri istemişlerdi. Afşın Bey’in ilk habercisi, Rum imparatorunun 
Selçuklu’yla savaşamayacağını bildirmişti. Bu nedenle Alparslan elçileri terslememiş, cevabını ertesi gün 
vereceğini bildirerek onları istirahate göndermişti. “Nasıl olsa çok yakında her şey olup bitecek, söz en güzel 
şekliyle en kesin bir dille söylenecekti. Afşın, kilidin sağını solunu dövmüştü; Yakutlu Bey Kars’ın, Ani’nin, 
Kalikala’nın bütün o yörelerin işini bitirmişti. Ersagun varıp Bizans’ın orta yerinde dizginleri eline almıştı. Gayrı 
bir Besmele kalıyordu geriye, bir de anahtarı kilide sokup çevirmek... Uzak değildi. Nisan ayı, Halep şehrinin 
üstünde yerleşip dururken zamanın daraldığını işaret ediyordu. Zamanın daraldığını hem de çok daraldığını, 
aslında Amid’in surlarında hissetmişti.”

Otağa gelen Sav Tekin’le görüşüp elçilere cevabını ertesi gün bildireceğini söylediği sırada Afşın Bey’in ikinci 
habercisi kan ter içerisinde yetişerek Bizans imparatoru Romanos Diogenes’in sayısı belirsiz bir orduyla 
yola çıktığını ve niyetinin Hemedan’a kadar varıp Selçuklu’yu yok etmek olduğu haberini verdi. Afşın Bey’in 
bu orduyu karşılamak için hemen yola çıktığını ve Bizans ordusunu sağdan soldan vurup yıpratacağını, 
Alparslan’ın buyruğu gelip yetişince kadar da bu işe devam edeceğini Sultan’a iletmesini istemişti. Sultan 
Alparslan, ordunun derhal toplanıp yürüyüşe geçmesini ve bunun elçilere de bildirilmesini istedi. Sav Tekin 
elçilere gidip “Bizans ordusu üzerimize geliyor bizim buradan derhal uzaklaşmamız gerek” dediğinde elçiler 
Selçuklu ordusunun sadece ağırlıkları alarak alelacele kaçtığı duygusuna kapılmışlar ve durumu imparatora 
bildirmek üzere derhal yola çıkmışlardı.

Sultan Alparslan, ordusunun başında çok hızlı bir yürüyüşle Meyyafarikin’e kadar gelmiş, yorulan orduyu Sav 
Tekin Bey’e emanet edip Ahlat’a gitmelerini ve orada kendisini beklemelerini söyleyerek Rey’e doğru yola 
çıkmıştı. Yola çıkarken Anadolu’daki beylerine haber salıp vur kaç taktiği ile Bizans ordusunu oyalamaları, 
Afşin Bey’in de Bizans ordusunu Malazgirt taraflarına doğru bir yerlere çekmesi emrini vermiştir. 

Sultan Alparslan, Rey’de gençlerden oluşan bir ordu toplamaya başladı ve kısa sürede bunu gerçekleştirdi. 
Uykusuz geceler geçiriyor, uyuyabildiği kısa zaman dilimlerinde de rüyasına hep paslı kilit giriyordu. Kilit 
açılacak gibi oluyor, ama açılmadan Alparslan sıçrayıp uyanıyordu. İşte bu uykusuzluklarda uzun zamandır 
ziyaret edemediği Tuğrul Bey’in mezarına gidip onunla söyleşti. Sonra aynı gün ordu toplama işini veliahdı 
Melikşah’a bırakıp Merv’e doğru yola çıktı ve babası Çağrı Bey’in kabrini ziyaret etti. Babasından sefer için izin 
istedi. Oradan Dandanakan’a doğru yola çıkıp Sarı Hocasının mezarını ziyaret etti ve hiç beklemeden tekrar 
Rey’e döndü. Arkasına üç ulu tepeyi almanın verdiği güvenle genç askerlerden oluşan ordusunun başına 
geçerek süratle Ahlat’a ulaştı. Ahlat kalesinde altı yıl önce Anadolu’nun içlerine gönderdiği beyleriyle altı yıl 
sonra buluşup bu zaman zarfında neler yaptıklarını bir bir öğrendi. Beyleri, verilen vazifelerini bihakkın yerine 
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getirmişlerdi. Afşin Bey’i bölgeyi de incelemek üzere görevlendirdiği için, yöre hakkındaki bilgileri ondan 
dinlemek üzere sözü Afşin Bey’e bırakmıştır. 

Afşin Bey, “Buyruğunuzu yerine getirdim Alparslan Sultanım!” dedi. Bulunduğumuz Ahlat’ın yukarı yolları 
Süphan ve Nemrud dağları denilen iki koca dağın birleştiği bele varır. Buradan başka geçit yoktur. Önce bu 
geçidi sağdan soldan iyice tutmalıyız derim. Bu geçit Patnos denilen düzlükten Malazgirt kalesinin eteklerine 
ulaşır. Burası da düzlüktür. Ama bu Süphan bir zamanlar bir ateş dağıyken bütün küllerini bu Malazgirt 
düzlüğüne dökmüştür. Yürürken kül içinde yürüdüğünü sanırsın… Bir de insan boyundan yüksek, iki at boyu 
genişliğinde kara kayalar bütün düzlüğe lök gibi oturmuşlar... Bir yerde sekiz on kümelidir, bir yerde üçü beşi 
bir aradadır, bir yerde tek tektir. Bu kayaların Süphan’dan küllerle bile döküldüğü söylenir. Onun için Malazgirt 
kalesi eteklerine doğru bu kayalar yoktur orası safi düzlüktür.”

Sultan Alparslan “Yani bu kayalardan savaşta faydalanılır; bu kayaları tutan savaşta üstünlük kurar mı demeye 
getirirsin Afşın Bey?” dedi. 

“Savaş için bu düzlük seçilirse öyle demek istedim Alparslan sultanım.” 

“Seçtik farzet… Bu kayalardan önce Patnos düzlüğü Malazgirt’e açılırken darboğazlar olacaktı, kör vadiler 
öyle midir?” 

“Öyledir Alparslan Sultanım”

“Öyleyse Patnos düzlüğü de işe yarar… Hele bir daha görmek gerek… Vaktimiz daralmazsa…”

“Vaktimiz olacak sanırım. Artuk ve Saltuk Beyler buyruklarına bıraktığım çerileriyle Bizanslıyı bir hafta daha 
oyalayabilir. Sonra Malazgirt önlerine doğru kaçacaklar…”

Bu bilgileri alan Sultan Alparslan, bölgedeki su durumunu da sormuş, Afşin Bey bölgede suyun son derecede 
az olduğunu, bu yüzden Bizanslıların sularını yanlarında getirmek durumunda olduklarını ifade etmiştir.

Sultan Alparslan, Sav Tekin’e bakarak “Küpeli Hafızlar da Bizans ordusunun içinde geliyorlar mı?” diye sormuş, 
Sav Tekin de Küpeli Hâfız’ın kendisi, Balçar ile Boğaç adlı iki Peçenekli bir de Vasili… Ersagun imparatorla 
beraber…” diye cevap vermiş, bunun üzerine Sultan Alparslan “Bunlardan biri Rum mudur Savtekin Beyim?” 
deyince Sav Tekin Bey de “Değildir Alparslan Sultanım. Vasili, Küpeli Hâfız’ın oğludur” demiştir. Sultan 
Alparslan “Aferin Küpeli Hafız’a… Aferin bize küpeli hafızı biliştirene de… Öyleyse çocukken Dandanakan’da 
bizim yaptığımız işi bu Küpeli Hafız takımı yapacak demek ki Sav Tekinim, öyle midir? Bizans ordusu susuz 
kalırsa Patnos düzlüğüne ulaşmak ister… Biz de izin veririz… Afşin Bey bir haftamız var der… Öyleyse yarın 
gidip anlattığın yerleri biz de bir daha görelim deriz… Uygun bulur musunuz?”

O sırada Bizans öncü kuvvetlerini takipte olan Sandık Bey’den müjdeli bir haber gelmiştir. Haberci, Bizans öncü 
kuvvetlerinin yenilgiye uğratıldığını ve büyük kutsal bir haçın ele geçirildiğini, öncü kuvvetlerin kalanlarının 
da imparatorun ordusuna doğru gittiğini bildirmiştir. Bu müjdeli haber, her şeyi yeniden planlamayı 
gerektirmiştir. Bunun üzerine Sultan Alparslan beylerine şu konuşmayı yapmıştır.

“Tanrım ne yazdıysa onu göreceğiz. Ölümden öteye de yol gitmez. Böyledir diye tedbirimizi almamazlık da 
edemeyiz. Şimdi bozulan Bizanslılar, kralın ordusuna varacak. Öyleyse Afşin Bey’in bir haftalık dediği zaman 
daralacak; Diogenes, gözüpek bir kraldır. Bu bozgunun, ordusundaki kalabalık için hayırlı olmayacağını bilecek 
kadar da aklı başındadır. Bu yüzden hemen üstümüze doğru yürüyecektir. Patnos düzlüğü ile kayalıkları 
onlardan önce bizim tutmamız gerek. Şimdi Sav Tekin, Yakutlu Beyim, bir de sen Afşin Bey benimle gelesiniz. 
Ay ışığı varken gidip oraları görelim. Atsız Bey bizi bir bölük çeriyle kollar. Önümüzde de Sandık Bey olduğuna 
göre emniyette sayılırız. Yakutlu beyim ne dersin?” diyerek beylerine son kez bakıp

“Öyleyse bu beyler de yarın bizi Malazgirt düzlüğünde bulmalı. Duyduk mu Buldacım, Yağmurum, Çavlım sen 
de… Duyduk mu?” diyerek otağdan çıktı.
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“Alparslan çadırın kapısından çıkarken içinden geniş, derin, bütün göğüs boşluğundan kopup gelen 
bir besmele çekti. Yine içinden “Sen de duydun mu hay Sarı Hocam?” diye sordu. “Duymadıysan… 
Bismillahirrahmanirrahim… dedi. 

Gökyüzüne baktı… Ay tepsi genişliğinde sarı beyaz, Ahlat’tan Süphan dağını yalıyordu… “Hadi bakalım 
beylerin, vakit geldi sayılır!…”

Kilit, roman olarak burada bitiyor. Sultan Alparslan ve Beyleri, kilidin açılması için her türlü tedbiri alıyor ve 
uyguluyorlar. Açılıp açılmadığını tarih gösteriyor. 

Seri romanların ikincisi olan Anahtar’da ise artık mekân değişmiş, Merv yakınlarında cereyan eden bir olayın 
anlatımından yola çıkarak Selçuklu tarihinin bir başka önemli olayı üzerinde durulmaya başlanmıştır. İkinci 
roman olan Anahtar, Malazgirt muharebesinin zaferle neticelendiğinden bir yıl sonrasında meydana gelen 
Sultan Alparslan’ın şehit edilişi vurgusuyla başlamaktadır. Malazgirt kahramanı Sultan Alparslan, bir kalenin 
fethedilişinden hemen sonra kalenin komutanı Yusuf tarafından hançerlenmiştir. Olayın, bölgede giderek 
güçlenen Râfızî-Batınîler tarafından gerçekleştirildiği vurgusu öne çıkarılarak Batınîlerin Selçuk ülkesinde 
yaptıkları, Sultan Melikşah, Nizamülmülk ve diğer Selçuklu beyleri arasındaki olaylar, yine roman tadında 
anlatılmaktadır.

Kilit romanı, tam anlamıyla bir strateji romanıdır. Selçuklu Sultanı Alparslan ve beylerinin, orduyu nerede 
olacağı önceden bilinmeyen ama mukadder olan bir büyük savaşa nasıl hazırladıklarının anlatıldığı romanda, 
hiçbir savaş veya saldırı anlatımına yer verilmediği dikkat çekmektedir. Türk tarihinin en mühim zaferlerinden 
biri olan Malazgirt’in nazariyatının işlendiği bir romandır Kilit. 

Televizyon, telefon ve internet aracılığıyla yetişmekte olan Türk gençlerine yabancı kültürlerin şırınga edildiği 
günümüzde, öz kültürümüze dönüş, milli şahsiyet ve tarih şuuru oluşturmada, Mustafa Necati Sepeçioğlu’nun 
tarihî romanlarının, okullarda, sivil toplum kuruluşlarında, aile içinde okutulmasının çok önemli katkılar 
sağlayacağı kanaatimi belirterek bildirimi sonlandırıyorum.
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Roman Karakteri Olarak Sultan Alparslan
Turan GÜLER*

Giriş

Roman ve Tarih İlişkisi 

Tarih, en yalın ifadesi ile geçmişteki olayları yer ve zaman göstererek sebep sonuç ilişkisi içinde anlatan bilim 
dalı olarak tarif edilirken, roman da yine en yalın ifadesi ile yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları kişi, 
yer, zaman eksenli anlatan edebî tür olarak tarif edilir.  Mit, efsane, destan gibi günümüzde edebî tür olarak 
kabul edilen anlatıların geçmişte aynı zamanda tarihi nakleden birer metin olduğu bilinen bir durumdur. Bu 
haliyle klasik çağ ve Rönesans dönemlerinden beri “tarih” ve “edebiyat” birbirinden bağımsız iki ayrı tür, olarak 
algılanmamaktadır. Bu ayrım ilk olarak Neo-Klasik dönemle birlikte başlamış ve edebiyatın kesin kuralları 
ortaya konularak “tarih” ve “edebiyat” arasında sınırlar belirmiştir. XIX. yüzyıl başında ise Schiller’in “evrensel 
tarih” kavramı ile birlikte tarih, bir bilim dalı olarak kabul görmüş ve kesin olarak edebiyattan ayrılmıştır.254 

Ancak kuram ve tür olarak birbirinden hızla ayrışan edebiyat ile tarih arasındaki iletişim, modern dönemlerde 
özellikle tarihî roman alarak adlandırılan roman türü üzerinden devam etmektedir. Tarihî roman, roman 
ve tarih bilincinin iyice yerleşip, sınırlarını ve özelliklerini ortaya koyduktan sonra, bir edebî tür olarak, 
XIX. yüzyılda olgunlaşmış ve ilk örneklerini vermiştir. Bu edebî tür, edebiyatın ve tarihin ortak bir noktada 
buluştukları, tarih ve edebiyatın verilerini alan bir kurmaca çeşididir.255 

Bu türün ilk örneği olarak Sir Walter Scott’un 1814 yılında yayınladığı Waverley kabul edilir. Zaman içinde 
farklı özellikler gösteren ve gelişen tarihî romanların bazıları sürükleyici bir anlatım ve basit bir kurgu ile 
popüler tarzda yazılarak, her yaş ve kültür grubuna ait geniş okuyucu kitlelerine ulaşmışlardır. Yazarlar 
tarafından daha çok popülist bir bakış açısıyla kaleme alınıp genel olarak, halkta, bir tarih bilinci ve tarih 
sevgisi oluşturulmaya çalışılmıştır.256 Bu anlamda tarihî roman, milliyetçiliğin millî devlet ve millî bekâ fikrinin 
kuvvetlendiği, düşman güçlerin hissedildiği devirlerin ürünleri olarak etkinlik ve yaygınlık kazanmışlardır.257

Tarihçi ile benzer amaçlar taşıyan tarihî roman yazarının tarihsel olaylara ve kişilere yaklaşımında farklı bir 
tutumu söz konusudur. Tarihî roman yazarının vasıfları arasında millî şuurla yoğrulmuş olmak, engin ve 
coşkun bir ruha, zengin bir muhayyileye sahip olmak, mevcut küçüklük ve çirkinliklerden mazinin epik ve 
muhteşem devirlerine kaçmaya meyyal bir mizacı bulunmak gibi özellikler bulunur.258 Bu mizaca sahip tarih 
romancısı, vesikanın ortaya koyduğu malzemeyi önce öğrenir, sonra kendisine tesir eden unsurlar arasında 
seçmeler, ayıklamalar yapar; daha sonra da edebî yaratmanın sihri ile onlara can verir.259 Bu oluş neticesinde 
tarihî roman, başlangıç ve sonucu geçmiş zaman içerisinde gerçekleşmiş olan, milletin tarihinde yeri olan 
hadiselerin, devirlerin ve bu devirlerde yaşamış olan insanların, zaten tarih bilgisi içinde tespit edilmiş olan 
hikayelerinin edebiyat sanatı aracılığıyla yeniden inşâ edildiği roman türü olarak varlık sahnesinde ortaya 
çıkar.260

*Dr. Öğretim Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi.
253  Türk Dil Kurumu, “Tarih” ve “Edebiyat”, Türkçe Sözlük, Türk Dili Kurumu Yayınları, Ankara 2005.
254 Sıdıka Dilek; Yalçın Çelik, Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yayınları, Ankara 
2005, ss. 58-59.
255 Sıdıka Dilek; Yalçın Çelik, a.g.e., s.59.
256 Sıdıka Dilek; Yalçın Çelik, a.g.e., s.69.
257 Sadık K. Tural, Zamanın Elinden Tutmak, Ecdad Yayınları, Ankara 1991, s.199.
258 Sadık Tural, age, s.207.
259 Sadık Tural, a.g.e., s.195.
260  Hülya Argunşah, Tarih ve Roman, Kesit Yayınları, İstanbul 2016, s. 105.
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Türk edebiyatında çeviri eserlerle başlayan tarihî roman serüveni Ahmet Mithat ve Namık Kemal ile XIX. 
yüzyılın son çeyreğinden itibaren telif eserler dönemine girer. Zaman içinde hızlı bir değişim ve gelişim 
gösteren tarihî roman 1960’da yayınlanan Devlet Ana ile birlikte popüler tarih romanlarının aksine -millî 
edebiyat döneminin ve cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi- sadece tarihî belgelere hayat vermek yerine, 
yazarının tarih konusundaki yorumunu ve bakış açısını yansıtacak biçimde ideolojik bir kimlik kazanır.261 

Bu ideolojik yaklaşımlar ve yazı yazma alışkanlıklarına bağlı olarak yazarlarımız tarihî romanda ya popüler 
anlatım tarzını benimsemiş ya da gerçekçi anlatım tarzı ile sanatsal üslubu birleştirmiş oldukları anlatım tarzı 
gibi farklı anlatım tarzlarını benimsemişlerdir. XIX. yüzyıldan 1980’li yıllara gelene kadar, yazarlarımızın genel 
tavrının gerçekçi roman geleneğini takip etmekten yana olduğu söylenebilir. Dolayısıyla romanlara konu 
edilen, tarihî dönem, kişiler ve olaylar ne kadar çeşitlenirse çeşitlensin, yazarlarımızın bakış açısı ve tutumu 
aynı kalmıştır. Yani ele alınan tarihî gerçeklere benzer bir dünya yaratılması esası değişmemiştir. Romanlarda 
anlatılan tarihî gerçekler ise genel doğruların ve resmi tarih anlayışının belli ideolojiler açısından bir yorumu 
ya da geleneksel anlayışın bir devamı olmuştur.262 

Klasik Tarihî Romanda Kişi/Karakter

Bu çalışmada tarihî roman ile Scott geleneğinden gelen ve artık uzakta kalmış, ancak kaynaklara gidilerek 
öğrenilebilen bir geçmiş zamanı anlatan roman, yani ‘klasik’ tarihî roman kastedilmektedir. Walter Scott’dan 
beri tarihî roman ve tarih arasındaki ilişki kuramsal çerçevede birçok farklı araştırmacı ve düşünür tarafından 
ele alınmıştır. Tarihsel romanda kişi yaratma sorunu ise bu kuramsal tartışmalardan sadece biridir. Tarihî 
romanda kişilerin yaratılması, onlara bir psikoloji izafe edilmesi, aslında tarihî roman yazarlığının en önemli 
zorluklarından biridir. Yazar, tarihçinin tespit ettiği toplumun geçmişte yaşadığı olayları, geçmiş bir zaman 
dilimini yeniden canlandırırken tarihçinin eksik bıraktığı bir unsur olan insanı ve onun iç dünyasını metne 
ekler. Sonra da onu eserinin öznesi haline getirir. Çünkü tarih bir bilim olarak olayla ilgilenirken, romancı olay 
içerisindeki insanla ilgilenir. Tarihçinin ve dayandığı kaynakların boşlukta bıraktığı noktaları en muhtemel 
şekliyle ve hayal gücünün yardımıyla doldurur. Böylece tarihî olay, bilgi olmanın ötesine geçer ve birtakım 
insanların başından geçmiş, dolayısıyla insan gerçeğiyle zenginleşmiş olur. Bu durumda tarihî roman yazarının 
yaptığı, tarihçinin eksik bıraktığı tarafı tamamlamak, ona insan gerçeğini ilave etmek ve tarihî daha aydınlık, 
anlaşılabilir ve inanılabilir bir hale kavuşturmaktır.263 

Bununla birlikte bütün roman türlerinde roman kişilerinin son derece önemli işlevleri olmasına rağmen, diğer 
roman türlerine nazaran tarihî roman kişilerinin daha az önem taşıdıkları eleştirmenlerin/araştırmacıların 
genel kanısıdır. Bu kanı daha çok tarihî romanın özellikle konuyu, yani olay ya da olguları ön plana çıkarmayı 
amaçlayan yapısının doğal bir sonucu olarak algılanmalıdır. Tarihî roman yazarı, öncelikle irdelemek istediği 
tarihî malzeme üzerinde yoğunlaştığı için, söz konusu malzemenin etrafında cereyan ettiği figürleri doğal 
olarak ikinci derecede önemli öğeler olarak görür.264 

Bu durumda amacı ve işlevi ne olursa olsun tarihî romanlarda bir kişi oluşturma söz konusudur. Biyografik 
roman türünde yazılmış romanların haricinde romanlarımızdaki karakterlerin büyük çoğunluğu kurmaca 
birer karakter olarak oluşturulurken bu durum tarihî romanda gerçek tarihî karakterlerin kurmaca içinde 
verilmesi şeklinde genişler. Bazı tarihî romanlarda olayların etrafında şekillenen karakterler tamamen kurmaca 
karakterler olarak var edilirken, bazılarında Sultan Alparslan gibi gerçek kişiler ön plana çıkarılır. Hemen her 
tarihî romanda da gerçek ve kurmaca karakterler bir arada romana dahil edilmişlerdir. Gerçek kişiyi kurmaca 
özelliklerle inşâ etmek ise yazarı sınırlayan bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.

261 Sıdıka Dilek; Yalçın Çelik, a.g.e., s.70.

262  Sıdıka Dilek; Yalçın Çelik, a.g.e., ss.73-74.

263 Hülya Argunşah, a.g.e., s.93.

264  Turgut Göğebakan, Tarihsel Roman Üzerine, Akçağ Yayınları, Ankara 2004, s.39.
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Roman kişilerini oluştururken tarihsel roman yazarının genellikle iki yöntem arasından bir seçim yapması 
gerekir; ya yapıtında özellikle başkişi olarak gerçekten yaşamış tarihî kişiliklere yer verecektir ya da Scott’un 
izinden giderek roman kurgusunu kurmaca roman kişileri yaratarak oluşturacaktır… Yazarın birinci seçeneğe 
başvurması durumunda gerçek tarihî kişiliklerin gerçeğe, yani tarihî belgelere uygunluğu kaçınılmaz bir 
zorunluluk olacaktır.265 Ayrıca yazar kurmaca kişiler aracılığı ile birinci dereceden önem taşıyan karakterlerin 
anlaşılmasını kolaylaştırabilir. Bu kişiler aracılığı ile yazar romanındaki belirgin amaçları gün yüzüne 
çıkartmaya çalışır. Ana karakter ya da yardımcı karakterler aracılığı ile yazar, tarihî öneme sahip kişilerin 
düşünce yapılarını, tarihî işlevlerini, sosyal durumlarını vb özelliklerini okuyucuya sunar. Buradaki temel 
amaç ise tarihin bu karakterler aracılığı ile anlaşılmasına ve varoluş durumu olarak çözümlenebilmesine 
katkı sunmaktır. Kundera için kahramanın temel niteliği, kendisini oluşturan koşulları bünyesinde taşımasıdır. 
Okuyucu, onun aracılığıyla yaşamları ya da yaşanmış tarihî durumu kavrayabilmelidir.266 Sadık Tural’a göre 
ise tarihî romanın insanın ümitlerini geleceğe taşıyan bir misyonu vardır. Bu yüzden tarihî roman yazarı 
da roman kişilerini oluştururken, bu misyonu hep göz önünde bulundurmalıdır. Tural, bu işlevin özellikle 
belgelere dayanmayan, yani kurmaca kişiler aracılığıyla daha iyi yerine getirileceği görüşündedir.267 Bu 
türden değerlendirmeler yazarlar arasında karakter oluşturmada farklı yaklaşımların olduğuna işaret eder. 
İster gerçek karakterlerden ister kurmaca karakterlerden oluşan bir roman yazılmış olsun her iki durumda da 
tarihî roman yazarını tarihçiden ayıran en önemli fark, tarihî roman yazarının belgelerin bıraktığı boşlukları 
kendi hayal gücü aracılığıyla doldurması ve bu noktada tarihçinin uyması gereken nesnel ölçütlere çok katı 
bir biçimde uyma zorunluluğunun bulunmamasıdır denebilir.268 

Tarihî Kayıtlarda Sultan Alparslan

Çalışmamızın bundan sonraki bölümünde yukarıda teorik olarak genel bir girişi yapılan konuya örnek olması 
için tarihçinin ele aldığı gerçek kahraman Sultan Alparslan ile tarihî roman yazarının ele aldığı kurmaca 
karakter Sultan Alparslan arasındaki benzerlik ve farklılıklara değinilecektir. 

Malazgirt Savaşı ve Sultan Alparslan ile ilgili elde detaylı ve sağlam metinler bulunmamaktadır. Bu yüzden 
bu dönemden bahseden metinlerde savaşla ilgili bilgiler çoğu zaman birbiriyle çelişmekte ve kesin bilgiler 
verilememektedir.269 Ayrıca, tarihî anlamda büyük bir öneme sahip olan Malazgirt savaşı, tarihin hiçbir 
döneminde, maalesef tarihî anlamda sahip olduğu öneme paralel bir ilginin ve değerlendirmenin muhatabı 
olmamıştır. Savaş ile ilgili Osmanlı arşivlerinde kayıtlara rastlanmamaktadır. Bu savaş ile ilgili tarihî bilgilerin 
hemen hepsi Ortaçağ Arap, Fars ve Bizans kaynaklarının aktarmacı bakış açısından elde edilmiştir denebilir.270 
Alican’a göre Malazgirt zaferi milliyetçi cereyanların Osmanlı coğrafyasında etkili olmaya başlaması ile birlikte 
ülke münevverleri arasında kendisinden bahsedilen bir tarihî olgu olarak ortaya çıkar. Zafer, siyasal bir 
referans noktası olarak gerçek anlamını I. dünya savaşından sonraki dönemde bulur.271 

Cumhuriyetin ilanından önce başlayan Malazgirt’e ilgi sonraki dönemde resmî bir ideoloji haline dönüştürülür. 
Bu alanda ilk ciddi çalışmaları yapan Mükrimin Halil (Yinanç), Anadolu Mecmuası’nda yazdıklarında 
Anadolu’nun vatan haline gelmesinde Malazgirt Zaferi’nin merkezî bir konumda olduğunu ifade eder. Bu 
sebeple olsa gerek ki Mükrimin Halil, Sultan-ı Azam olarak tanımladığı Sultan Alparslan’a hususî bir alaka 

 

265 Turgut Göğebakan, a.g.e., s.41.

266 Turgut Göğebakan, a.g.e., s.45.

267 Sadık Tural, a.g.e., s.197.

268  Turgut Göğebakan, a.g.e., s.49.

269 Cihan Piyadeoğlu, Sultan Alparslan Fethin Babası, Kronik Yayınları, İstanbul 2016, s.11; Mustafa Alican, Malazgirt Kıyametin 
İlk Günü 1071, Kronik Kitap, İstanbul 2017, ss. 20-23.

270  Mustafa Alican, a.g.e., s.23.

271 Mustafa Alican, a.g.e., s.24.
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göstermektedir.272 Ona göre; “Sultan Alparslan, mebdeinden müntehasına kadar bütün Türk tarihinin en 
büyük şahsiyetidir. Türk ırkının en büyük adamıdır. Türk asaletinin, Türk faziletinin, Türk dehasının, Türk 
kahramanlığının en büyük timsalidir. Hayat ve siret itibariyle Hulefa-yı Raşidin’i gıpta ettirecek fezail ve 
maâlinin mastarıdır… Sultan Alparslan Türklüğün en büyük müessisidir…”273  

Bir tarihçi olan Mükrimin Halil’in zihninde bu özelliklere sahip olan Sultan Alparslan, bir başka tarihçi Cihan 
Piyadeoğlu’nun kitabında ise “Bir hükümdarın şanı, kazanmış olduğu zaferler ölçüsündedir. Tarihle az da olsa 
ilgilenen biri Sultan Alp Arslan’ın ne denli büyük bir hükümdar, Malazgirt Savaşı’nın da ne denli büyük bir 
zafer olduğunu kabul eder. Sultan Alp Arslan, kısa sayılabilecek bir süre tahtta kalmasına rağmen -yaklaşık 
dokuz yıl-, Türk tarihînde adı en fazla geçen hükümdarlardan biridir. 

Sultan Alp Arslan, babası Çağrı Bey ve amcası Tuğrul Bey ile birlikte batı Türklerinin atası durumundadır. Özgür 
bir hükümdar olarak Fırat’ın batısına geçmeyi başaran ilk Türk hükümdarı Sultan Alp Arslan’dır. Anadolu’nun 
Türkleşmesi sürecine vermiş olduğu emir ile en fazla katkı sağlayan kişi Sultan Alp Arslan’dan başkası 
değildir. Nizamiye ve Azamiye gibi medreselerin kurulmasındaki etkisiyle sünnî düşüncenin daha sağlam bir 
organizasyon haline gelmesindeki etkisi de tartışılmaz.” sözleri ile tarif edilir.274  

1064’de Bağdat’da Cuma günü okunan hutbeyle, Alparslan’ın Büyük Selçuklu Sultanı olduğu halife tarafından 
onaylanmış olur. Hutbenin başlangıcı şu şekildedir:

“Ey Allahım! Sultanü’l-muazzam, Şâhinşahü’l-âzam, Melikü’l-Arap ve’l-Acem, Seyyidü’l-mülûki’l-ümem, 
Ziyâü’d-dîn, Gıyâsü’l-müslimîn, Zâhirü’l-imam, Kehfü’l-enâm, Adudu’d-devle, Tâcü’l-mille, Ebu’ş-şuca Alp 
Arslan Muhammed b. Davut, Burhanu Emîri’l-müminî’ni ıslah eyle”275  

Bu özellikleri ile tarif edilen “Es-Sultanü’l-a’zam Adudü’d-devle Ebu’ş-şücâ’ Alp Arslan Muhammed b. Davûd 
b. Mikâil b. Selçuk” künyesiyle Büyük Selçukluların tahtına çıkacak olan Sultan Alparslan’ın doğum tarihi 
konusunda ise kaynaklarda farklı bilgiler yer almaktadır. Doğumu hakkında kesin bir bilgi verilmemekle 
birlikte en kuvvetli ihtimal 20 Ocak 1029 tarihîdir.276 Doğum tarihi bilinmemekle birlikte Sultan Alparslan’ın 
doğumu, kaynaklarda ilahî bir olaymış gibi ele alınmakta, yüceltme doğumla başlamaktadır. Tarihî kayıtlarda 
fiziksel özellikleri ise “Alparslan, iri yarı (uzun boylu), uzun sakallı, taht üzerinde çok heybetli ve azametli biriydi. 
Tahtın önüne gelen her elçiye korku salar, onu gören herkes heybetinden ürkerdi. Başına uzun külah (başlık) 
giyen Sultan Alparslan’ın sakalının ucu ile külahının ucu arasındaki mesafe aşağı yukarı bir metre civarındaydı. 
Öyle ki, ok atarken sakalını düğümlerdi. Ayrıca o, kaynaklardaki bilgilere göre, ahlak sahibi, mert, dindar, adil, 
merhametli, yoksulları koruyan, azametli ve insaf sahibi bir hükümdardı.” sözleri ile anlatılır.277 

Sultan Alparslan’ın ilk askeri başarısı ise Gazneli Sultan Mesûd’un ölümünden sonra tahta çıkan Mevdûd’a 
karşı kazanılır. O seferde Sultan Alparslan en fazla on üç on dört yaşlarında bir delikanlıdır.278 

Tarihî kaynaklarda doğumu ile başlayan ve ölümü ile biten bir süreç anlatılmaktadır. Tahta çıkması, bu 
esnada kardeşi Kavurd beyle girdiği taht mücadelesi, evliliği, seferleri, Mısır seferi, Halep kuşatması, Malazgirt 
savaşı, oğlu Melik Şahı veliaht ilan etmesi ise kaynaklarda geçen diğer tarihî olaylardır. Ancak tüm bu olaylar 
anlatılırken Sultan Alparslan’ın nasıl bir karaktere sahip olduğu üzerinde çok fazla durulmaz. Eşi, ailesi, 

272 Bahattin Çatma, “Anadolu Mecmuası Özelinde Mükrimin Halil Yinanç ve Anadoluculuk”, Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras, Haz. 
Mustafa Alican, Kronik Kitap, İstanbul 2018, s. 218.

273 Mükrimin Halil Yinanç, “Anadolu Tarihî-Anadolu’nun Fethi-2” Anadolu Mecmuası, Haz. Arslan Tekin, Ahmet Zeki İzgöer, Türk 
Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2011, s. 225.

274 Cihan Piyadeoğlu, Sultan Alparslan Fethin Babası, s. 10.

275 Cihan Piyadeoğlu, Sultan Alparslan Fethin Babası, s. 71.

276 Cihan Piyadeoğlu, Sultan Alparslan Fethin Babası, s. 29.

277 Cihan Piyadeoğlu, “Selçuklu Sultanı Alparslan”, Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras, Haz: Mustafa Alican, Kronik Kitap, İstanbul 
2018, s. 76.

278 Cihan Piyadeoğlu, Sultan Alparslan Fethin Babası, s. 33.
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çocukları, komutanları, halkı ile kurduğu diyaloglarda nasıl bir ruh hali içinde olduğu bilinmez. Bir komutan 
ve sultan olarak devletini hangi psikolojik hadiselerin etkisinde yönettiğine değinilmez. Tarihî belge ve 
bilgilerin doğasında bulunan bu boşluk, roman yazarı tarafından giderilmeye çalışılmıştır. Çalışmaya konu 
olan romanlar incelendiğinde bir insan olarak Sultan Alparslan’dan ya gerçek olaylardan çıkarılan sonuçlar 
ya romana eklenen kurmaca karakterler ya da Sultan Alparslan’ın mizacına uygun şekilde yazar tarafından 
doğrudan Sultan Alparslan’a izafe edilen özellikler sayesinde söz edilir. Bu özelikleriyle Sultan Alparslan bir 
komutan ve sultan olduğu kadar bir insan olarak da okura ulaştırılır. 

Romanlarda Sultan Alparslan 

Ele aldığımız ve klasik tarzda yazılmış olan romanlarda, Sultan Alparslan kaynaklarda anlatılan olaylar 
ekseninde ele alınmıştır. Romanlardaki olay örgüsü, büyük oranda tarihî belgelerde anlatılan ve tarihçiler 
tarafından yazılan modern çalışmalardaki sıraya uygun şekilde oluşturulmuştur. Olay örgüsü ile ilgili 
olarak yazarlar zaman zaman ve küçük farklılıklarla kurmacayı romana dahil etmeyi tercih etmişlerdir. Kişi 
meselesinde de benzer bir durum söz konusudur. Tarihî belgelerde ismi zikredilen bazı kişiler romanlarda 
da hikâye kahramanı olarak yer alırlar. Ancak belgelerdeki misyonları ile romanlardaki görevleri çoğu zaman 
birbirinden farklılık göstermektedir. Bu da romancının kurgu dünyasından kaynaklanmaktadır. Hem kişiler 
hem de kişilerin karakter özellikleri ise yazar tarafından inşâ edilmişlerdir. Karakter olarak romanlarda geçen 
Sultan Alparslan ve Roman Diyojen gibi isimler tarihî birer isim olarak bilinse de bu isimlere ait karakter 
özellikleri çoğunlukla roman yazarı tarafından kurgulanmıştır. 

Törenek’e göre tarihî roman türünün bir gereği olarak “roman, bireysel bir yaşamı, roman kahramanı olarak 
seçtiği insanların gündelik hayatını öne çıkarır. Onlarla birlikte işleyen ve roman için zengin bir arka plan 
oluşturan tarihî gelişmeler ise yer yer bu kahramanların konumları, yaşayışları ve özlemleriyle örtüşür. 
Böylece yazar bir taraftan roman kişilerinin kendilerine ait yaşayışlarını anlatırken, diğer taraftan onların içine 
yerleştirdiği siyasi olayları da öğrenmemize, kavramamıza ve dönemin ünlü kişileri ile birlikte tanımamıza 
imkân verir”279 Ele aldığımız romanlarda da bu durum kendisini gösterir. Alparslan, Diyojen, Nizamülmülk gibi 
karakterler aracılığı ile Malazgirt savaşı öncesi ve sonrası hakkında bilgi verilirken, Mestan, Savtekin, Sarı Hoca 
vb. kişiler aracılığı ile de başta Selçuklu Sultanları ve Alparslan hakkında daha sonra dönemin vezirleri, beyleri, 
boyları ve Bizanslılar hakkında derinlemesine açıklamalar yapılır. Yazarlar bu kişiler aracılığıyla da okuyucuya 
kendi ideolojik perspektiflerinden hareketle dönemin savaşları, taht mücadeleleri, dini tartışmaları, sosyal 
yönleri gibi konularda tarihî romanın amacı doğrultusunda aktarımda bulunurlar. 

Çalışmamızda ele alınan Mustafa Akgün’ün 1071 Alparslan Şafak Malazgirt’te Sökmüştü, Yavuz Bahadıroğlu’nun 
Malazgirt’te Bir Cuma Sabahı, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Kilit, Okay Tiryakioğlu’nun Alparslan Çift Başlı 
Kartallar, Yunus Ozan’ın 1071 Sultan Alparslan Malazgirt Kartalı romanları klasik tarihî roman türünde kaleme 
alınmış ve okuyucuya tarih bilinci kazandırmayı amaçlamış romanlardır. 

Mustafa Akgün’ün kitabının arka kapağında; Alparslan ve Romanos Diogenes hakkında: 

İki ayrı dünyanın, iki ayrı devletin temsilcileri.

Selçuklu Sultanı Alparslan, insan mihverli bir idare tarzı ortaya koymuştur. İnsanı insan olarak görmüştür. ‘İnsanı 
yaşat ki devlet yaşasın’ düsturunun en iyi uygulayıcılarındandır. Zamanında insanlar adil olarak idare edilmiştir. 
Müreffehtirler. Pek çok ilim gibi astronomi ilmi de onun zamanında çok ilerlemiştir. Bîrûnî ve benzeri ilim adamları 
dünyanın yuvarlaklığını, kendi ekseninde ve güneş ekseninde döndüğünü ispat etmişlerdir. Bizans imparatoru 
Romen Diogenes ise insanı insan olarak görmeyen bir dünyanın temsilcisidir.

Ona ve o zihniyettekilere göre, insan ancak köledir ve zulüm edilecek güruhtan başka bir şey değildir. Haçlı Seferleri 
sırasında yaptıkları katliamları tarihîn unutması mümkün değildir. Refahtan çok uzaktırlar. Cehaletin zifirî 
karanlığı içinde yüzmektedirler. Batlamyus’un dayattığı ‘dünya bir tepsi gibidir’ inancından kurtulamamaktadır.

279 Mehmet Törenek, “Zaman Uzam Birlikteliği Yaklaşımıyla Sultan Hamid Düşerken Romanı”, Türk Dili, 2006, s. 411.
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Alparslan romanında; 1071’de Malazgirt’te şafağın söktüğünü, Anadolu ve Avrupa’yı nurlandırmaya başladığını 
tarihî delilleriyle bulacaksınız.” cümleleri yer almaktadır.280      

Yavuz Bahadıroğlu’nun Malazgirt’te Bir Cuma Sabahı adlı eserinin arka kapağında ise;

Gerçi tarihîmizi taçlandıran büyük zafer hakkında çok şey yazılmıştır. Ancak yazılanların çoğu, savaşın sebepleriyle 
neticelerine dairdir. O şartları yaşayan “İnsan” ihmal edilmiştir. Acaba o günün insanı, dünyaya nasıl bakıyordu? 
Kendinden olmayan milletleri nasıl görüp değerlendiriyordu? Ona göre savaş neydi, barış ne mânâ ifade ediyordu? 
Ölüm-kalım savaşına insanları gönüllü yapan duygu, nasıl bir duyguydu? Zaferin insanı ruh ve madde olarak nasıl 
bir insandı? Biz bu “meçhul asker”i aradık. Bulup bulamadığımıza okuyucu karar verecektir.” yazmaktadır.281 Her 
iki romanın da arka kapağında yazan bu türden bilgilendirme yazılarında da görüldüğü gibi romanın asıl 
meselesi olaylardan ziyade okuyucuda tarih bilincini canlandıracak türde kaleme alınan insandır. 

Bunun haricinde roman sayfalarında bu insan faktörü ağırlığını korur. Mustafa Akgün’ün bölümler ve 
başlıklar halinde yazılmış olan romanı, Malazgirt savaşı öncesi, esnası ve sonrasını anlatırken Sultan Alparslan 
karakterini ihmal etmez. 

İlk başlık; “Alparslan’ın Herkes İçin Çarpan Yüreği” şeklindedir. Bu bölümde Alparslan’ın erlerinden biri olan 
Mestan ile ilgilenmesi anlatılır. Onun insanî yönü üzerinde durulur. Âşık olan Mestan’ın aşk meselesine ilgi 
gösterir. Hikâyenin ileri bölümlerinde bu aşkın derinliği anlatılır. 

Eser Malazgirt Savaşı’nın ön hazırlığından bahsederken daha ziyade, Sophia ile Bahadır’ın ve Mestan ile 
Aybüke’nin aşklarını anlatır. Kurmaca karakterler olan bu kişiler ile Sultan’ın bu insanlara yaklaşımı anlatılarak 
onun insanî boyutu üzerinde durulur. 

Cihad ve şehitliğin kutsallığı, Sav Tekin ve Sungur’un komutanlıkları ile ordunun bu büyük savaşta düşmanın 
sayı olarak üstün olsa bile akıl ve iman gücü ile kazanılacağına, savaş taktiklerinin önemi, Alparslan’ın savaş 
meydanında askerleri ile birlikte savaş alanında bulunup cenge katılması ise yine Alparslan’ın karakter 
özelliklerinin verilmesinde dikkat çeken bölümlerdir. 

Yazar, Alparslan hakkında bilgi verirken farklı yöntemler kullanır. Doğrudan Alparslan’ı anlatarak bilgi verdiği 
mısraların yanı sıra Şeyhi Abdulmelik, arkadaşları Sav-Tekin, Sungur gibi karakterler aracılığı ile de aktarımda 
bulunur. Bir başka yöntem ise kurmaca karakterler olan Mestan, Bahadır gibi karakterler aracılığı ile yaptığı 
tasvir ve tariflerdir. Yazar kimi zaman da düşmanını tarif ederek Alparslan’ın üstün seciyesinden söz eder. 
Örneğin Bizans komutanı Leon girdiği her yerde çocuk, yaşlı demeden onları katleden, kadınlara tecavüz 
edip öldürmekten geri kalmayan bir Bizans askerdir. Aynı zamanda Sophia’nın (sonradan Safiye) da babasıdır. 
Buna karşılık Alparslan ve komutanları her yönleriyle örnek birer tip olarak tasvir edilir. 

Ayrıca iki gezgin keşiş olan Yorgo ve Manuel ise mutluluğu aramak için çıktıkları yolda, Malazgirt Savaşı’na 
kadar orduyu takip ederler. İslam adaletini bizzat görüp şahit olacaklarından habersiz kendi aralarında iddiaya 
dahi girerler. Onlar da Alparslan ve komutanlarının adaletli yönünü görüp İslam’ı seçer ve mutluluğu bulurlar. 

Eser karakter oluşturmada, olayları kurgulamada ciddi aksaklıklar gösterir. Bununla birlikte tarihsel olayları 
aktarmada da muhayyileye sıklıkla başvurur. Örneğin Alparslan daha genç bir şehzade iken Barzam 
Kalesi’ndeki Hanko’ya aşıktır. Bu durum ne tarihî kayıtlarda bulunur ne de diğer romanlarda geçer. Tamamen 
Mustafa Akgün’ün romanda tasavvur ettiği Alparslan karakterini tamamlamak için kurgulanmış bir durumdur. 

Yavuz Bahadıroğlu, Malazgirt’te Bir Cuma Sabahı, romanının arka kapağında "Malazgirt savaşı, tarihîmizin 
dönüm noktalarından biridir. Bu itibarla alabildiğine önemli, alabildiğine mânâlıdır.” der.

Yukarıda ifade edilen tarih ile roman arasındaki farka bir örnek de bu roman gösterilebilir. Romancı ikinci 
derecedeki tarihî kurmaca kişiler aracılığı ile tarihî olay ve ana aktörleri anlatma imkânı arar. Romanda ana

280 Mustafa Akgün, 1071 Alparslan Şafak Malazgirt’te Sökmüştü, Panama Yayınları, Ankara, s. Arka kapak.
281 Yavuz Bahadıroğlu, Malazgirt’te Bir Cuma Sabahı, Nesil Yayınları, İstanbul 2019, s. Arka kapak. (Romandan yapılan alıntılar 
makalede MBCS şeklinde kısaltılmış ve metin içinde verilmiştir.) 
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karakter olarak karşımıza çıkan Abdurrahman Bey ve oğlu Mengüç (Tekin) tarihî gerçek kişiler olmaktan 
ziyade kurmaca kişilerdir. Dokuz bölümden oluşan roman Abdurrahman Bey’in etrafında kurgulanır. Sultan 
Alparslan’ın ordusunda on yıl askerlik, Uz kavmine beş yıl esaretlik yapmış olan Abdurrahman Bey sonunda 
köyüne döner. Ancak eşi öldürülmüş, oğlu ise Uzlar tarafından kaçırılmıştır. Diğer taraftan Peçenekler de 
Türk boylarına rahat yüzü vermezler. Burkut, Peçenekli zalim bir bey, Mengüç de bu Burkut denilen zalimin 
çetesinde hayduttur. Abdurrahman Bey, uğradığı köylerden bir birlik kurarak Uzlar ve Peçeneklerle savaşmaya 
başlar. 

Üçüncü bölümde Romen Diyojen’in topladığı ordudan söz edilir. Ordusunun ihtişamına bakarak “Selçuklu 
Sultanı Alparslan benden nasıl korkmaz, adımı duyunca nasıl ürpermez!” (MBCS, s.35) der. Romandaki gerçek 
tarihî karakterler arasında Roman Diyojen’in yanı sıra İmparatoriçe Edoksiya, oğlu Prens Andronikos Dukas da 
bulunmaktadır. Yazar bölüm bölüm oluşturduğu romanında her bölümde bir başka olayı devam ettirir. Üçüncü 
bölümde Bizans’ın durumunu anlatan yazar, dördüncü bölümde bu defa Alparslan’ın ordusunu anlatır. Tarihî 
kayıtlarda da geçen Buhari’nin Alparslan’a söylediği “Fırat’ı geçen ilk Müslüman-Türk hükümdarısınız” sözünü 
bu bölümde ifade eder (MBCS, s.60).

Yine tarihî kayıtlarda geçen Diyojen’in elçi göndererek Alparslan’dan fethettiği yerleri geri istemesi durumu 
bu romanda da anlatılır. Tarihî vesikalarda anlatılan olaylar ile kurmaca olaylar birlikte roman bütünlüğü 
içinde sunulur. Diyojen’in taleplerini reddeden Sultan meselenin haç ile hilal’in mücadelesi olduğunu söyler 
(MBCS, s.63).

Abdurrahmen Bey ile Mengüç arasındaki ilişkiyi anlattıktan sonra yazar yedinci bölümde Halife’nin elçisi İbni 
Mühelban ile Sultan Alparslan arasındaki diyaloga yer verir. Selvi boylu Sultan Alparslan, İbni Mühelban’ı “gel 
dinimin ulu kişisi, hilafet makamının gözdesi, peygamber diyarının mânâ yükünü şerefle taşıyan karındaşım” 
diye selamlar (MBCS, s.138). Halife’nin selamın getiren İbni Mühelban ise Alparslan’ı “Ey Müslüman milletin 
çekilmiş kılıcı! Ey din-i Mübîn uğruna canından geçen yiğitlerin serdarı! Ey göğsünde imanı coşan, Peygamber 
bayrağını Anadolu içlerinde dalgalandırmaya koşan,” gibi ifadelerle yüceltir (MBCS, s.139). Tevazu sahibi 
Alparslan, “kazanılmış bir şeref varsa askerimize aittir.” (MBCS, s.139) sözleri ile tevazusunu dile getirir. 
Tevazusunu gösteren bir diğer durum ise Sultan’ın otağının sade bir askerin çadırı gibi düzenlenmiş olmasıdır. 

Tarihî kayıtlarda geçen sulh elçisi gönderilme hadisesi bu romanda Halife’nin iradesine bağlanır. Elçi olarak 
İbni Mühelban ve Savtekin Bey gider. 

Sekizinci bölümde yine bir başka tarihî olay anlatılır. Elçilere “Hayvanlarımız Hemedan’da kışlar, biz de 
İsfahan’da dinleniriz” diyen Diyojen’e cevap Savtekin Bey’den gelir. “Hayvanlarınız Hamedan’da kışlar 
şüphesiz, ama sizin nerede kışlayacağınızı bilmem” der (MBCS, s.153).

Dokuzuncu bölüm ise savaşın yapıldığı Cuma günü sabahı anlatılır. Halife el-Kaim Biemrillah’ın hutbesi okunur. 
Cuma namazı sonrası ordusunun başına geçen Sultan Alparslan ordusuna “Candaşlarım! Şu sırtımdaki ak 
libas, şehit olursam şayet, kefenimdir.” der. Roman sonunda Abdurrahman’ın oğlu Tekin (Mengüç) şehit olur. 
Diyojen esir edilir. Diğer romanlarda anlatılan barış görüşmeleri bu romanda anlatılmadan roman bitirilir.

Bu romanda Sultan Alparslan’ın en önemli davasının Anadolu’yu Türk ve İslam yurdu yapmak olduğu 
düşüncesi üzerinde durulur. Kitapta kendisinden, savaş hazırlıklarından ve ruh halinden çokça bahsedilir.

Bir diğer roman ise Okay Tiryakioğlu’nun Alparslan Çift Başlı Kartallar romanıdır. Kitabın birinci baskısı 2012’de 
yapılmıştır. Sekiz ayrı bölüm ve son söz bölümü olmak üzere dokuz bölümden oluşur. Bölümler; “Demirden 
Dağlar”, “Tek Başına”, “Gölgelerin Doğuşu”, “Yılların Ardından”, “Aydın Gün Lacivert Gece”, “Yiğitlik Altından Bir 
Tac İmiş”, “Karşı Karşıya”, “Malazgirt” ve “Alparslan ve Diyojen” başlıklarını taşımaktadır. Her bölüm birer epigraf 
ile başlıyor. Ve bölümler de kendi içinde alt bölümlere ayrılır.

Romanın arka kapağında; “Dandanakan zaferinin ardından gücüne güç katarak batıya doğru ilerleyen, Çağrı 
Bey’in liderliğindeki Selçuklu Devleti… Dövüş hocası yenilmez Korgan’dan aldığı eğitimle rüştünü ispatlayarak 
liderliğe doğru yükselen yağız delikanlı, Arparslan… Vatan aşkına sevda ateşi katan güzeller güzeli Selcan Kız… 



142

Tarihten Romana Malazgirt

Devletin bütünlüğünü hırpalayan iç isyanlar… ve nihayet Anadolu’nun kaderini değiştiren Malazgirt Savaşı…” 
ifadeleri yer almaktadır.282 

20 Mayıs 1042- Hemedan ‘ın Dört Menzil Kuzeyi’nde başlayan serüven, Alparslan’ın şehit edildiği 24 Kasım 
1072’de Maveraünnehir-Barzam Kalesi’nde son bulur. Roman, Sultan Alparslan’ın daha on üç yaşında Selcan 
Kız’a duyduğu aşkı ile başlar. Bu yıllarda kendisini ispat etmek isteyen Alparslan kılıç ustası Temirlan ile 
mücadele eder ve onu alt eder. Kazandığı öz güven neticesinde ilerde oturacağı sultanlık tahtında kimlere 
görev vereceğini bile tasarlar. Alparslan’dan söz eden edipler ondan “Ecdadının adını küffar diyarlarına 
taşımaya niyetli, bileği ve yüreği çelikten, ruhu her daim nadide ipekler kadar zarif; dostunun güvenci, 
düşmanının korkusu bir ulu er kişi” şeklinde söz eder. (AÇBK, s.45).

Tuğrul Bey’in Rey’de Çağrı Bey’in ise Merv’de kendi adlarına hutbe okutup sikke kestirmelerini doğru bulmayan 
Alparslan “Türk devletlerinde, kısa sürede vuku bulan parçalanma ve iç savaşlara, iktidar bölünmesinin neden 
olduğunu düşünür.” (AÇBK, s.60).

III. bölümün I. parçasında Alparslan’ın Selcan Kız’a olan aşkı anlatılır. Selcan Hatun’u ilk kez üç yıl önce (1041) 
nevruz kutlamalarında görür. Selçukluların ve Karahanlıların birlikte katıldığı bir kutlamadır. Selçuklular adına 
Tuğrul Bey’i temsilen ağabeyi Çağrı Bey, Garbi Karahanlı Sultanı Muhammed Ayn el-Devle adına kardeşi 
ve veliahtı Melik İbrahim Böritiğin, Sultan Gazneli Mevdud namına da divan-ı risalet reisi katılmıştır. Selcan 
kız Garbi Karahanlı tahtının varisi Melik İbrahim Böritiğin’in kızıdır. Tuğrul ve Çağrı Beylerin birlikte yaptığı 
mücadelelere yer veren yazar, Tuğrul Bey ağzından Gazneliler üzerine saldırmadan önce “Tuğrul Bey, Türk, 
Türk’e hainleşirse, bu hiçbirimize hayır etmez…” der (AÇBK, s.84). Bu ifadeler romanın inşâ etmek istediği 
düşünce ile ilgilidir. Zira tarihî kayıtlarda bununla ilgili çok sayıda taht ve iktidar kavgaları yapıldığı görülür.

Çağrı Bey’in vefat etmesi durumunda Tuğrul Bey, Çağrı Bey’in son eşi Dilşad Hatun ile evlenecek ve 
Dilşad Hatun’un oğlu olan Süleyman Alp, Tuğrul Bey’in yasal varisi olacaktır. Bu durum tarihî kayıtlarda da 
anlatılmaktadır.

Romanda Alparslan; “Sen Büyük Selçuklunun müstakbel sultanı Melik Alparslan’sın. Sınırlarını parçalarcasına 
büyüyeceksin sen… Dizlerini sert taşlar kanatamaz, çünkü kemiklerin çelikten senin; göğsün nice acılara 
direnir, çünkü bağrın Tanrı Dağları’nın keskin granitlerinden mamul senin…” (AÇBK, s.109) sözleri ile tarif edilir. 
Çağrı Bey vefat ettikten sonra Alparslan diğer beylere mektup yazarak biat ister. Ama Amcası Musa Yabgu’nun 
kışkırtmaları ile kardeşi Süleyman Alp taht kavgasına girecektir.

Taht kavgalarının yanı sıra Sünnî – Şiî çatışması ve Sünnî düşünce içerisinde bulunan Şafiî-Hanifî mezhepleri 
arasındaki çatışmadan da söz edilir. Eş’arî ve Şafiîlere lanet edilmesi meselesinden bahsedilir. Tuğrul ve Çağrı 
beylerin iyi niyetinden kaynaklanan durumdan dolayı Vezir Amidülmülk fazlaca ileri gitmiştir. Şafiî ulemasını 
uzaklaştırmıştır. Alparslan ise asıl adı Hasan et-Tusî olan Nizamülmülk mahlaslı alimi yanında tutmak ister. 
Baskılardan dolayı İmamül Harameyn Cüveynî ve Beyhakî gibi alimlerin ve İmam Kuşeyrî Hazretlerinin 
Bağdat’a hicret etmelerine kızar. 

Romanın bir başka kurgu olayı Hasan Sabbah’ın Nizamülmülk’ün kontrolünde biri olduğu ve Selçuklunun 
çeşitli işlerini yaptırdığı olayıdır.

V. ve VI. Bölümlerde ise bir yandan Bizans’ın durumu anlatılırken diğer yandan Hasan Sabbah’ın başlangıçta 
Nizamülmülk adına sonraları kendi adına yürüttüğü gizli faaliyetler anlatılır. Bizans ile Selçuklu arasında süren 
kavgada Şiî Fatimîler ve Vatikan da ayrıca çeşitli roller üstlenmiştir.

40 yaşına kadarki hayatını “Semerkant Sarayı’ndan kaçırdığım gül yüzlüm… Amcalarım ve kardeşlerimle 
olan üzücü mücadelelerim ve ardından sultanlığım… Sonra Gazneliler ve Karahanlılarla girilen sonu gelmez 
kavgalar… Doğu sınırlarından güçlükle sağlanan huzurun ardından batıda başlayan fetihler… Kızıl Elma’ya
 

282 Okay Tiryakioğlu, Alparslan Çift Başlı Kartallar, Timaş Yayınları, İstanbul 2018, s. Arka kapak. (Romandan yapılan alıntılar 

makalede AÇBK şeklinde kısaltılmış ve metin içinde gösterilmiştir.) 
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uzanan fetihler… Kızıl Elma’ya…. Çünkü Türk’ün daimî ülküsü Kızıl Elma’dır…” (AÇBK, s.217) sözleri özetleyen 
Alparslan artık “düşmanlarının çokluğuna, dostlarının tek bir tebessümüyle taarruz eden, o kendinden emin” 
bir sultan olarak tasvir edilir.

Gerçek ile kurmacanın belirgin şekilde zaman zaman çeliştiği görülür. Örneğin Sultan Alparslan için tarihî 
kayıtlarda istihbarat birliği kurmak istemediği söylenir, ancak romanda; “İstihbarat, bir devletin maddesinin 
ötesindeki ruhudur Savtekin.” der (AÇBK, s.219).

Alparslan için asıl büyük düşman Şiî Fatımîlerdir. “Onlar yaşadıkça İslam dünyasındaki bu çift başlı, dağınık 
görüntü giderilemez.” der (AÇBK, s. 220).

Romanın sonuna doğru artık Alparslan, Diyojen ile savaş hazırlıklarına başlar. Halep’e doğru sefere çıkar. Halep 
Mirdasi Emiri Mahmut ile mücadele eder. Kayıtlarda geçtiği şekliyle Emir Mahmut annesi ile birlikte biat eder.

VIII. bölüm artık Malazgirt Savaşı’nın anlatıldığı bölümdür. Barış elçilerinin gönderilmesine bu romanda da yer 
verilir. 26 Ağustos Cuma günü okutulan hutbelerin ardından savaş başlar. 

Alparslan yara alır. Romanda bu durum “kroniklerden bazıları Alparslan’ın bu noktada ağır bir yara aldığından 
bahseder.” şeklinde ifade edilmektedir (AÇBk, s. 265). Bu ifade yazarın doğrudan eserini yazarken tarihî 
kayıtlardan faydalandığını ve tarih ile tarihî roman arasındaki yakın ilişkiye bir göndermedir.

Romanın son bölümü ise Alparslan ile Diyojen arasında geçen görüşmeye ayrılmıştır ki bu bölüm hem tarihî 
kaynaklarda hem de diğer romanlardaki olay örgüsü ile benzerlik gösterir. 

Nihayetinde Alparslan Barzem kalesi kumandanı Yusuf Barzemî tarafından öldürülür. 

Sultan Alparslan’dan söz eden bir diğer roman ise Yunus Ozan’ın 1071 Sultan Alparslan Malazgirt Kartalı, isimli 
romanıdır. 

Kitabın birinci baskısı 2016’da yapılmış. Roman iki kısım ve toplam 14 bölümden oluşur. Romanın arka 
kapağında;

“1. Sultan Alparslan nasıl tahta çıktı? 2. Sultan Alparslan’ın Anadolu kapılarına getiren neydi? 3. Sultan Alparslan’ın 
her biri bir savaş makinesi olan kumandanları kimlerdi? 4. Roman Diyojen, Selçuklu elçilerine ne dedi? 5. Malazgirt 
Savaşı neden Cuma günü oldu? 6. Malazgirt Savaşı nasıl oldu? 7. Bizans ordusu sayıca çok üstün olduğu 
Selçuklulara nasıl yenildi? 8. Sultan Alparslan; Hilal e kurt kapanı taktiklerini nasıl uyguladı? 9. Roman Diyojn’i 
kim, nasıl esir aldı? 10. Nizamülmülk’ü ne kadar tanıyorsunuz?” gibi sorular sorulmaktadır.283 Ancak kurgusal 
olarak daha çok Yeşilçam’ın tarih konulu Türk filmlerini andıran romanda bu soruların neredeyse hiçbirine 
ciddi cevaplar verilmemektedir. Romanın başında Emir Saltuk ve kardeşi Emir Karahan’dan söz edilir. Emir 
Karahan’ın iki oğlu Aktuğu ve Karatuğ kardeşler vardır. Aktuğ, Bizanslılarca kaçırılıp Türk düşmanı olarak 
yetiştirilir. Karatuğ ise Emir Tuğtekin tarafından bir yiğit olarak yetiştirilir. Roman büyük oranda Alparslan’ın 
dışındaki olaylara odaklanmıştır. Zaman zaman gerçek tarihî unsurlar da romana eklenmiştir. Mesela ordu 
kuvvet ve sayıları gibi bilgiler daha çok tarihî kayıtlardan edinilmiştir.

Hasan Sabah ise bu romanda Bizans imparatoruna hizmet eder.

Yazarların kurguya dahil ettikleri bölümler dikkat çekicidir. Mesela; barış görüşmeleri için Alparslan Roman 
Diyojen’e elçi gönderirken asıl niyetinin savaşmak olmadığını bilir. Çünkü sefer Mısır üzerine yapılmıştır ve 
Diyojen hesapta yoktur. Ancak roman yazarı bunu İslam’ın emri gibi gösterir. “Emir Savtekin ile İbni Muhelban 
ise İslam’ın emirleri doğrultusunda son defa sulh yolunu hatırlatmak için Bizans Ordugahına elçi olarak 
gönderilecektir.”

Benzer olaylar bütün romanlarda anlatılır; Bizans imparatorunu çelimsiz bir asker tarafından esir alınması, 
barış görüşmeleri, savaşın Cuma günü yapılması, hutbenin okutulması gibi konular romanlardaki ortak olay 
örgüsünü oluşturur.

283 Yunus Ozan, 1071 Sultan Alparslan Malazgirt Kartalı, Akademi Yayınları, İstanbul 2018, s. Arka kapak.
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Ele aldığımız son roman ise Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun Kilit, adlı romanıdır. Dünkü Türkiye Dizisi’nin 
birinci kitabı olarak yayınlanan roman üç bölümden oluşur. Roman, çadırda Sarı Hoca ile Çağrı Bey’in oğlu 
(Alparslan) arasındaki diyalog ile başlar. Alparslan henüz bir çocuktur ve hocasından ders alan bir talebe 
olarak tasvir edilir.

Diğer romanlarda daha çok arkadaşı olarak anlatılan Sav Tekin bu romanda hocası olarak tasvir edilir. “Sav-
Tekin, Alparslan için uçsuz bucaksız bir ovaydı; dağdı, tepeydi, ormandı, suyu serin derelerdi. Alparslan, Sarı 
Hoca’yı da seviyordu. Sarı Hoca Alparslan için hep bir çadır içiydi; ama onsuz daracık, karanlık, bunaltıcı bir 
çadır; içinde Sarı Hoca olunca, hele de konuşunca bir büyürdü, bir genişlerdi, bir yükselirdi ki Alparslan da 
şaşardı.”284 

Romanda öncelikle ve çoğunlukla Alparslan’ın çocukluk yıllarından ve yetişme tarzından söz edilir. Alparslan 
daha bir çocukken diğer çocuklar üzerinden gözle görülen bir hâkimiyet kurmuştur. Alparslan’ın yetişmesinde 
Sarı Hoca ve Sav-Tekin’in rollerine vurgu yapılır. Kavurt ile Alparslan arasındaki kavganın sebebini küçüklükten 
itibaren Alparslan’a gösterilen ilgi gösterilir. “Alparslan kendinin küçüğüydü; büyük dururken küçüğün üstüne 
düşülür müydü? Bu Sarı Hoca, bu Sav-Tekin Bey… Bu?.. Bu babaları Çağrı Bey?.. Sonra amcaları Tuğrul Bey?... 
Ağabeyleri Yakutlu bile? Niye hep Alparslan?... (K, s.70) Alparslan yavaş yavaş çocukluktan çıkar. Artık beş 
yıl önceki gibi değildir. Her söze cevap yetiştirmeği, bir lafın altında kalmamağa çalışmağı, laf oyunlarıyla 
bilgisini gösterip üste çıkmağı şimdi çocukluk saymaktadır. Gurur duyulan bir genç olur. Zekasına çevik, 
bileğine kuvvetli, yüreğine sevdalı bir delikanlıdır. Sav-Tekin’in kızı Selcan’a âşık olur. Alparslan evlenmiş ve üç 
çocuğunun düğünün birden Merv’de yapmıştır. Melikşah’ı veliaht olarak ilan edeceğini Selcan Hatun’a söyler. 
Romanın sonuna doğru Afşın Bey, Bizanslıların Alparslan’ın üzerine büyük bir ordu ile geldiğini Alparslan’a 
haber eder. Alparslan Halep önlerinden Malazgirt Ovasına doğru gider. Romanda bir kurgu olarak, Bizans 
tarafından görülen Peçenekler, Ersagun Bey Küpeli Hafız aslında Alparslan tarafından görevlendirilmiş 
kişilerdir. Bu durum hem tarihî kayıtlarda hem de diğer romanlarda anlatılagelen Bizans ordusundaki 
Türkler ile ilgili olarak farklı bir yorumu içerir. Bizans ordusundaki Uzlar ve Peçeneklerin savaş esnasında saf 
değiştirdiği tarihî kayıtlarda da geçer. Sepetçioğlu’nun kurgu mantığına göre bunun sebebi daha önceden 
Alparslan’ın Bizans içinde görevlendirdiği kişilerdir.

Sonuç

Malazgirt Zaferi ve onun büyük komutanı Sultan Alparslan hakkında özellikle Cumhuriyetin ilanından sonra 
artan ilgi onlar hakkında birçok edebî ürün verilmesini sağlamıştır. Bu ürünler arasında yeterli düzeyde olmasa 
da romanlar önemli bir yekunu tutmaktadır. Ele aldığımız romanlarda da görüldüğü gibi tarih çoğunlukla 
klasik tarzda ve belli bir amaca dönük olarak Türk romanının önemli konularından biri olmaya devam 
etmektedir. Romana konu olan tarihî olaylar arasında ne yazık ki Malazgirt Zaferi ve Alparslan henüz istenen 
düzeye ulaşmamıştır. Bu alanda edebi açıdan çok daha ileri düzeyde romanlar yazılabileceği ve bu romanlar 
aracılığı ile hem estetik zevk hem de tarih bilincinin okura ulaştırılabileceği söylenebilir.

Tarihî romanın bir belge olmadığı onun sadece tarihin kurgusal anlamda bir yorumu olduğu gerçeğinden 
hareketle ele alınan romanlarda tarihin yazarın amacına hizmet eden temel bir yapı olduğu gerçeği ön 
plana çıkar. Bu açıdan tarihî vesikalarda anlatılan Sultan Alparslan ile romanlarda anlatılan Sultan Alparslan 
karakteri arasında ciddi bir benzerlik söz konusudur. Ancak Sultan Alparslan’ın belgelerde eksik bırakılan ya da 
hiç anlatılmayan çeşitli özelliklerine romancı ayrıntılı bir şekilde yer verir. Bunun temelinde roman yazarının 
okurda bir tarih şuuru oluşturma ve rol model olarak tarihî bir karakteri tanıtma anlayışı vardır. Tarihî roman ve 
tarihî romanda kişi yaratma hadisesinin çeşitli kuramsal farklılıkları olmakla birlikte ele aldığımız romanlarda 
daha çok gerçek kişiler ile kurmaca kişilerin bir arada anlatıldığı gözlenmiştir. Buradan hareketle okuyucunun 
tarihsel olayı zihninde canlandırmasının kolaylaştırıldığı ve tarihsel olayları anlamada okuyucuya yardımcı 
olunmak istendiği görülmüştür.

284 Mustafa Necati Sepetçioğlu, Kilit, İrfan Yayıncılık, İstanbul 2019, s.13. (Romandan yapılan alıntılar makalede K şeklinde 
kısaltılmış ve metin içinde gösterilmiştir.).
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Sonuç olarak geçmiş hiçbir zaman değiştirilemez, ancak geçmiş bilgimiz her yapılan yeni çalışma ile biraz 
daha değişecek, gelişecektir. Malazgirt ile ilgili bilgilerimiz de yeni kaynaklar, çalışmalar, kazılar neticesinde 
değişecek ve gelişecektir. Bu anlamda alanla ilgili yeni çalışmalar yapıldıkça elde edilen bilgilerin ışığında yeni 
tarihî romanlar yazılmaya devam edecektir.
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‘Tarihi-Biyografik’ Niteleme Işığında

Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları

Nesrin KARACA*

Biyografi ve Biyografik Roman

Biyografi, “kıssadan hisse” bağlamında, bir yaşam öyküsünü eğitici, öğretici yönleriyle bir model olarak sunar. 
Bu özelliği ile eğitsel ve ahlâksal bir nitelik taşır. “Biyografik biçimde hem hayatın dolaysız birliğine hem de 
sistemin tümüyle tamamlanmış mimarisine yönelik duygusal ve kısır çaba dengelenir, yatıştırılır ve varlığa 
dönüştürülür. Bir hayat hikâyesini anlatan yazılara verilen genel isim; “…bir hayatın tamamını veya bir kısmını 
anlama girişimidir”285 bir kişinin hayatını anlatan ve o kişiyi tüm yönleriyle (hayatı, eseri, kişiliği, görüşleri vs.) 
tanıtmayı amaçlayan; Bir kişinin hayatının tamamı veya bir bölümünün, tanıtım, yüceltme, yerme, anma gibi 
nedenlerle başka bir kişi tarafından ayrıntılı biçimde ve kronolojik olarak yazılmasıdır.286 şeklinde tanımlanan, 
biyografi türü temel olarak var olan bir “gerçeklik”ten yola çıkar. Bir biyografinin merkezi karakteri ancak 
kendisinden daha büyük bir idealler dünyasıyla olan ilişkisi nedeniyle önemlidir. Ontolojik olarak, var olan bir 
“gerçek”ten yola çıktığı için, biyografilerin hem tarihsel hem de belgesel bir değeri söz konusudur.

Biyografinin iki temel yazım şekli vardır; bunlardan birincisi bilimsel araştırma, diğeri ise biyografik anlatıdır. 
Biyografik anlatı, bir araştırma, bir monografi değil; romana bezeyen başlı başına edebî bir metin olup, güzel 
bir sanat eseridir.287 Yazarının eserine kendisini de katmasına ve sanatsal olabilmesine rağmen, hayali kişilikler 
yaratmaması ve “gerçek” değerini göz ardı etmemesi özelliği, biyografiyi tarihi ve toplumsal romanlardan 
ayırır.

Edebî bir tür olan roman gerçeğe değil “kurmaca”ya dayanır. “…şiiri kıskandıran bir lirizmi, tarihi kıskandıran 
bir didaktizmi, felsefeyi imrendiren bir kavratma, anlatma yeteneğiyle roman; tarihin, felsefenin, psikoloji 
ve sosyolojinin kesinlikle ulaşamayacağı bir etkileme gücüne sahip”288 olup, başlangıcından itibaren tarih, 
felsefe, psikoloji, siyaset ve sosyoloji gibi bilimler romanın bu gücünden yararlanma yoluna gitmişlerdir, 
Biyografiye dayalı kurmaca, yani kurmaca ile gerçeğin birlikteliği ise biyografik roman türünü ortaya çıkarmış, 
edebî romanların yanında tarihi, felsefî, siyasî romanların yanında son dönemlerde bunlara bir de biyografik 
romanlar eklenmiştir. 

Biyografik roman, ele alınan kişinin farklı yazarlarca anlatılması imkânını sunarken benzeşen ve ayrışan yönler 
öne çıkmaktadır. Bu bağlamda benzerlikler, kaynağın aynı gerçeklik ve çıkış noktası olmasıdır. Biyografik 
romanda asıl önem kazanan husus; konu veya özne olarak ele alınan bir insanın kimlik, kişilik ve karakter 
olarak farklı yazarlarda ne kadar farklılaşabileceği noktasıdır?

Biyografi, tıpkı tarih gibi, belgelere yani gerçekliğe dayanırken; biyografik roman gerçeğin belli bir niyetle 
kurgulanmasıyla açıklanır. Bu anlamda biyografi yazarı bir fotoğraf makinesi, biyografik roman yazarı da bir 
ressam gibi düşünülebilir.

Biyografik romanlar, tıpkı biyografiler gibi gerçek bir yaşam öyküsünden hareketle yazıldığı için, yapısal olarak 
bazı noktalardan tarihi romanı andırırlar. Henüz kesin çizgilerle/kurallarla belirlenebilmiş bir tür olmayan ve 
genel olarak bir kişinin hayatını tıpkı bir hikâye ve roman kahramanı gibi belirli bir olay kurgusu içinde

* Prof. Dr., Bursa Uludağ Üniversitesi.

285 Mahmut Çetin, Biyografi Kitabı, Biyografi Net Yayınları, İstanbul 2012, s.15.

286 Dilek Çetindaş, Türk Edebiyatında Biyografik Anlatı ve Romanlar, Kesit Yayınları, İstanbul 2016, s.21.

287 Mahmut Çetin, a.g.e., s.53.

288 Mehmet Tekin, Roman Sanatı, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2010, s.7.
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hikâyeleştirilerek anlatan roman alt-türü olarak tanımlanmaktadır. Türün en belirleyici özelliğinin “nesnel 
verilere dayanma, belge ve tanıklara yaslanma”289 olduğunu iade eden Irving Stone, biyografik romanı 
“kişioğlunun yaşam serüvenini, gerçekçi bir sanat biçimine dönüştürme”290 işi olarak tanımlar.

Biyografik romanlarda amaç, seçilen kişinin hayatını ve kişiliğini en ince ayrıntılarıyla okura sunmaktır. “… 
öznesinin sesini çalmak” ve onun adına konuştuğunu varsaymak olmakla beraber, ancak “her yaşamın romanı 
olmaz. Kişinin, roman kişisi olabilmesi için dramatik öğeler ve olaylar bulunması gerekir yaşam çizgisinde. 
Dümdüzlüğün dışına çıkması; yaşam çizgisinin inişler, çıkışlar göstermesi gerekir. Bu da büyük ölçüde yazarın 
hazırlıklı olmasını, araştırma yapmasını, yaşamını romanlaştıracağı kişiyi bütün yönleriyle tanımasını zorunlu 
kılar.”291 Zira “biyografik roman, tarih, biyografi bilimi ve roman sanatı gibi üç esaslı temel üzerine”292 oturur.

Tarihsel roman, doğası ve kapsamı itibarıyla biyografik romana en yakın alt tür olmakla birlikte yaklaşım tarzı, 
aralarındaki önemli bir farkı oluşturur. Bu anlamda, biyografik roman türünün en büyük sorunsalı, yazarın 
niyeti ve bakış açısı meselesidir ve başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Biyografik romanlar, “gerçek bir yaşamı” belli bir olay örgüsüyle, roman dilini kullanarak anlatır.

2. Biyografik romanlardaki amaç, seçilen kişinin hayatını ve kişiliğini tüm detaylarıyla okurun beğenisine 
sunmaktır.

3. Kişinin hayatı bir kurgu içinde, hikâyeleştirilerek anlatıldığından biyografik roman kahramanları, biyografisi 
yazılan kişilere oranla daha sahici ve akılda kalıcıdır.

4. Bir kişinin biyografik roman kahramanı olabilmesi için, hayatının sıradan olmaması, yaşamının dramatik 
öğlelerle buluşması, yaşamında olaylar ve çatışmalar bulunması gerekir. Böylece biyografik roman 
kahramanları sıradan kişilere benzemezler.

5. Biyografik roman kahramanları, daha çok tarihin belli bir döneminde iz bırakmış, yaşamlarıyla çevrelerinde 
hayranlık uyandırmış ve kendilerinden söz ettirmiş kişiler arasından seçildiği için, dönem ile kişiler arasında 
sıkı bir ilişkinin olduğu söylenebilir.

6. Biyografik romanlar genel olarak “gerçeklik” üzerine kurgulanacağı için yazarın romanını yazacağı kişinin 
hayatıyla ilgili geniş bir ön araştırma yapmasını ve veriler toplamasını ve bu verilerle hareket etmesini zorunlu 
kılar.

7. Biyografik romanlar yoğun bir çalışma gerektirdiği ve zengin kaynaklar ışığında yazıldığı için, tıpkı 
biyografiler gibi tarihsel ve belgesel değer taşırlar. Irving Stone’un ifadesiyle “nesnel verilere dayanma, belge 
ve tanıklara yaslanma” türün en belirleyici özelliğidir.

8. Biyografik romanlar, yapısal olarak tarihi romanlara benzerler, Bunun sebebi ise, biyografiler gibi var olan 
bir gerçeklikten hareketle yazılmalarıdır.

9. Biyografik romanlar “tarih, biyografi ve roman sanatı gibi üç esaslı temel üzerine” inşa edilir.

10. Tarihsel roman daha çok eylemler ve olaylar üzerinde dururken, biyografik roman kişilerin ve kişilerle 
etkilediği oranda olaylar üzerinde durur.

11. Biyografinin değeri gerçeğe ve tarihe yaslanmasına, araştırma ve çalışmaların titizliğine bağlıyken; 
biyografik romanların değeri, bununla birlikte, kurmacanın gerçek içinde kaynaştırılmasına ve romanın temel 
özelliklerinden taviz verilmemesine de bağlıdır.

289 Emin Özdemir, Yazınsal Türler, Bilgi Yayınları, Ankara 2002, s.284.

290 Emin Özdemir, a.g.e., s.284.

291 Emin Özdemir, a.g.e., s.285.

292 Şaban Sağlık, “Eve Döndüren Adam: Beşir Ayvazoğlu”, Beşir Ayvazoğlu Kitabı, Nehir Yayınları, İstanbul 2004, s.160.
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12. Biyografi, tıpkı tarih gibi belgelere ve gerçekliğe dayanırken; biyografik roman gerçeğin belli bir niyetle 
yeniden yorumlanmasına dayanır.

13. Bu tür romanlarda yazar ile romanı yazılacak kişi (roman kahramanı) arasında genellikle bir yakınlık 
(dostluk, arkadaşlık, akrabalık, tanışmışlık, hayranlık...) söz konusu olduğundan, anlatılanlara yazarın 
hayranlık duyguları, anlattığı kişiyi yüceltme ve sembolleştirme arzuları da karışacak, böylece ister istemez 
taraflı bir anlatıma sebep olacaktır. Dolayısıyla, bu yüzden biyografik romanlar, niyet ve bakış açısı yönünden 
doğabilecek sorunlarla en sık karşılaşılan ve karşılaşmaya müsait olan alanlardır.

Biyografi yazarlığı gibi nesnel olanla, kurmacanın birlikteliğinden doğan biyografik roman yazarlığı alanı uzun 
zamandır ihmal edilmiş olmasına rağmen, son dönemlerde bu alandaki çalışmaların arttığı görülmektedir. 

Biyografik romanda; yeterince tanınıp bilinmeyen biri veya temsil ettiği değerin tanıtılması kadar tanınmış 
birinin temsil ettiği değerler hatırlatılıp, misyonunun güncel hale getirilmesi de son derece önemlidir. 
Kahramanları doğrudan hayattan seçilmiş olduğu için biyografik romanların farklı dinamikleri vardır. 

Biyografik romanlar, genel itibariyle kronolojik olarak ilerleyen, özne/kahraman eksenli olmakla beraber 
bir yönleriyle gerçeğe yaslanmak zorunda olan anlatımlardır. Gerçeği ve kurguyu belli oranlarda, bir arada 
kullanabilmesi beklenilen bir husus olup bu tür eserlerde biyografi kurguyu bir ölçüde sınırlandırabilir. İyi 
bir biyografik romancının amacı, öznenin kişisel mitini ortaya çıkarmak ve bir karakter inşa etmektir.293 Bu 
yüzden bu unsurları sınırlı ve dengeli kullanma, bunu değerlendirme imkânı ve biçimi ancak aynı kahramanı 
konu alan biyografik romanlarda gözlenebilir. 

Bu türün, son yıllarda hem Batı edebiyatında hem de Türk edebiyatında birçok örneğine rastlanır. Küreselleşen 
dünyada toplumların kendi tarihlerine yönelmeleri, evrensel olanın yanında yerli ve kendilerinden olanı 
ortaya çıkarma ya da yeniden keşfetme ihtiyacı yaygın bir olgudur. Tarihte yaşamış gerçek kişilerin kurmaca 
türlerde yeniden hayat bulması, yazar/anlatıcının tasarrufuyla yeni şekiller almasını sağlayacak, bu da gerçek 
yaşam hikâyesi dışında yeni yaşam hikâyelerinin var olmasına sebep olacaktır. “Yaşanmışlığı anlatacak olan 
her metin, zaten kronolojik bir tahkiyeyle karşı karşıyadır. Biyografik roman olduğu düşünülen birçok roman 
da bu hazır tahkiyeyi kullan…”makla birlikte294; “Tarihi kurgulaştırmanın amacı, altlarında yatan önemi ortaya 
çıkarmak için gerçekleri yeniden şekillendirmek”295 olarak alındığı noktada, tarihî veya biyografik roman 
yazarları için tiplere yönelmek şaşırtıcı olmayıp, böylece yazılan eser gerçek-kurmaca sentezinden hareketle 
yeni bir boyut kazanabilmektedir. 

Edebî eserin bütün malzemelerinin “olanaklı dünya”dan seçilmiş olması ve gerçeklik kavramının daha göreceli 
ele alınması, biyografik roman yazarlarının artık daha özgür olduğu anlamına gelir. Kurgunun ve gerçekliğin 
sınırlarının ustaca flulaştırıldığı biyografik romanlar hem yazar hem okuyucu beklentilerini karşılanabilmesi 
hem de edebî/sanatsal olanın yakalanabilmesi mümkündür. 

Gerçek, belgesel gerçeklik, kurgu, kurmaca, kronoloji, yazarın özgürlük alanı gibi hususlar biyografik 
romanların özellikleri olduğu gibi, aynı zamanda kuramsal çerçeve belirlenmesinde açmazları da oluştururlar. 

Genç kuşaklarına, kültürel derinliklerini, köklerini ve değerlerini insan sıcaklığıyla anlatmak isteyen 
toplumların bu eserlere fazlasıyla ihtiyacı vardır. Nitekim, milletlerin siyasî ve kültürel kaderlerine büyük 
katkıları olan şahıslar, kimlik, kişilik ve karakterler farklı bakış açılarıyla biyografik romanlarda görülürler ki, bu 
şahısların önde gelenlerinden biri de Yunus Emre’dir.296 

             “Bir zaman dünyaya bir adam gelmiş;

              Ölüm dedikleri perdeyi delmiş...

293 Dilek Çetindaş, a.g.e., s.102.
294 Mehmet Narlı, Roman Ne Anlatır, Akçağ Yay., Ankara 2007, s.209.
295 Eagleton Terry, Edebiyat Kuramı, Çev. Esen Tarım, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012, s.123.
296 Dilek Çetindaş, a.g.e., bir tasnif denemesi yaparak bu türü, örneklemeler eşliğinde değerlendirmiştir. (Bkz. s. 126-334).
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              Bizim Yunus,

             Bizim Yunus...” 

                                                 Necip Fazıl Kısakürek

Koordinatlara Sığmayan Yunus Emre 

Ele alacağımız biyografik romanların konusu olan Yunus Emre, Türk kültür tarihinin en bilindik simalarından 
biri olmakla beraber hayatı hakkında bildiklerimiz menakıbnâmelerin, sözlü geleneğin sarmaladığı bir 
atmosferden akıp gelen ve sadece ana hatları belirlenebilmiş bilgi ve malumatlardan oluşur. Sözlü geleneğin 
diğer ürünlerinde olduğu gibi ayrıntıdan arındırılmış bu tür bilgiler Yunus’a bir şahsiyet kazandırmadığı 
gibi eserlerini bile sabitleyememiştir. Hakkında bu kadar az bilgi varken kaleme alınan herhangi bir “Yunus 
romanı” biyografik roman sayılabilir mi? Bu da ayrıca tartışılması gereken bir konudur.

Türk Edebiyatına ve tasavvuf geleneğine damgasını vuran, Türk dili, edebiyatı ve şiirinin olduğu kadar 
kültürünün de aslî kurucularından biri Yunus Emre (1240-1320), Türk edebiyatında manevi ve insani kişiliğiyle 
adından sıklıkla söz ettiren önemli bir şahsiyettir. XIII.-XIV. yüzyıllarda yaşamış Türk-İslam düşünce tarihinin 
önemli isimlerinden biri olarak insanoğlunu kurtuluşa, huzura, sevgiye ve birliğe götüren gücün koşullar ne 
olursa olsun insanın kendi içinde ve birikiminde araması gerektiğini, şiirsel bir ustalıkla anlatmaya çalışan 
kişidir. 

Yunus Emre, Anadolu Selçuklu devletinin dağılmaya ve Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde Türk beyliklerinin 
kurulmaya başlandığı XIII. yüzyıl ortalarından, Osmanlı Beyliği’nin filizlenmeye başladığı XIV. yüzyılın ilk 
çeyreğinde Orta Anadolu’da doğup yaşamış bir Türkmen kocası, şâir bir eren ve Türk dünyasının en çok 
bilinen gönül dostlarından biridir. Türk-İslam düşünce tarihinin önemli isimlerinden biri olarak insanoğluna 
kurtuluşa, huzura, sevgiye ve birliğe, götüren gücü; koşullar ne olursa olsun, kendi içinde, kendi birikiminde 
araması gerektiğini şiirsel bir ustalıkla anlatmaya çalışan kişidir.

Yaşadığı dönemde Moğol istilası, iç kavgalar, çekişmeler, siyâsî otorite boşluğu, kıtlık ve yoksulluklarla 
Anadolu’nun perişan olduğu yıllar XIII. yüzyılın özellikle ikinci yarısı, siyâsî çekişmelerin yanında farklı inanç ve 
anlayışların yayılmaya başladığı bir zaman dilimi olarak tarihsel bir süreçtir. 

Böylesi bir ortamda, döneminin ilim ve irfan kutuplarıyla birlikte Yunus Emre, Allah sevgisini sarsılmaz bir 
iman ve aşkla dile getirip, her türlü bâtıl inanca karşı gerçek İslâm tasavvufunu anlatarak Türk-İslâm birliğinin 
oluşmasında, çağının ve insanlık çehresinin aydınlanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. 

Yeni bir edebi dil meydana getirirken halk diline, sözlü ve yazılı edebiyata dayanmış olan Yunus’un kullandığı 
kelimeler, anlatım kalıpları, mecaz ve semboller Türkçe’nin edebi bir dil olması yolunda gerçek bir dönüm 
noktasıdır. Yunus’un üslubu kendisine özgü bir edebilik ve estetik taşımaktadır.297 

Yunus Emre, Orta Asya’dan -Anadolu ve Rumeli merkez olmak üzere- Batı’ya akan Türk milletinin bu süreçte 
yüz yüze kaldığı yeni bir vatan, yeni edebiyat, yeni hayat ve yeni bir medeniyet inşasında önemli görevler 
üstlenmiş, Türk kültürü, dili, şiiri ve edebiyatının temellerini sağlam bir zemine oturtmuş, 700 yıllık estetik 
birikimi büyük ölçüde bu temeller üzerinde yükselmiştir. Louis Bazin, Yunus Emre’nin şiir sanatının önemli 
niteliklerini şu sözleriyle tespit etmiştir: “Bu büyük şâir, hiçbir taassup endişesine kapılmadan, bayağılıktan 
olduğu kadar şâirânelikten de kaçarak ne müşahhas teferruattan ne de en cüretli tecritlerden sakınmaksızın, 
hoşuna giden her mevzuû serbestçe ele alıp işler. Aslen mistik olan ilhâmının aynı kalmasına rağmen 
eserlerindeki çeşitlilik, insanı şaşırtır.”298 

 
 
297 Mustafa Tatcı, İşitin Ey Yârenler: Yunus Emre Yorumları, H Yayınları, İstanbul 1990, s. 66.
298 Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre ve Tasavvuf, Remzi Kitabevi, İstanbul 1961, s.193.
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Düşünce ve felsefesiyle yalnız Türk edebiyatının değil, dünya edebiyatında da bir klâsik haline gelmiş olan 
Yunus Emre, pek çok ilim ve sanat disiplini tarafından farklı yönleriyle irdelenmiş ve birçok incelemeye konu 
olmuştur. Hayatıyla ilgili bilgiler menkıbelerin dışına çıkmamakla birlikte, onun hakkında öğrenilen her şey 
belirsizlik bulutu ardına saklanmış bir hazine niteliğinde olup, sınırları doğumundan ölümüne kadar uzansa 
da hayat hikayesi bu muammayla örülü ve örtülüdür.

Şiirleri aracılığıyla yayılma imkânı bulan düşüncelerinin etkisi günümüze kadar farklı alanlarda sürmüş olan 
Yunus Emre hakkında yapılan ilk ve en önemli çalışmalardan biri Fuat Köprülü’nün Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar isimli eseridir ve onu takip eden birçok ilmi eser Yunus’u her yönden Türk kültürüne tanıtmayı 
amaçlamıştır. 

Yunus’u anlamak için sadece onun şiirlerini incelemek kâfi olmadığından, Yunus’u yaşadığı dönemin 
atmosferinde değerlendirmenin yanı sıra edebi eserlerde de Yunus Emre tematik olarak işlenmeye devam 
etmiştir. Bu bağlamda Yunus Emre’nin hikayesi, milletin hafızasında sadece hayatı ve eserleriyle yer almamış, 
Türk kültürü, edebiyatı ve Türk diline katkısı birçok yazar tarafından ele alınmış, milletin hafızasındaki bu 
önemi misyonu roman türünün imkanları çerçevesinde de işlenmiştir. Bir şâirin ya da yazarın gözünden 
Yunus Emre anlatılırken onun içimizden biri gibi en samimi haliyle karşımıza çıkması okuyucunın her zaman 
ilgisini çekmektedir.

Çok mekânlı ve çok mezarlı bir anlatı kahramanı299 ve “gerçek hayatı” ile “menkabevi hayatı” iç içe olan 
Yunus Emre, şiirleriyle halkın duygu ve düşünlerini yansıtan, kendi çağını aşıp kuşaklar arası bir atmosferde 
okunabilmeyi başarmış ender şairlerdendir. Onu belli bir coğrafyada yaşayan, insani duyarlılıkları, zaafları, 
ekonomik sıkıntıları olan ve yine pek çok mücadeleden, sınavlardan ve sancılı kararlardan sonra bireysel 
olgunluğa ulaşan bir tip olarak çizmiş olan yazarlarda, binlerce yıllık sufi kültürüne dayanan anlatım içinden 
Yunus Emre’nin ‘insan’, ‘derviş’ ve ‘ermiş’ olarak örüldüğü söylenebilir. 

En eski kaynaklardan itibaren Yunus Emre’nin adı ve mahlası genelikle “Yunus Emre” olarak anılagelmiştir. 
Şiirlerinde mahlas olarak “Yunus Emre”den başka “Yunus, Âşık Yunus, Biçare Yunus, Koca Yunus, Yunus Dedem, 
Tapduk Yunus, Miskin Yunus, Derviş Yunus” gibi isimleri kullanmaktadır. Ancak bu mahlasların başında 
bulunan sıfatlar kimi araştırmacıları yanıltmış ve bu mahlaslardan hareketle “Yunusları ayırmak” isteyenler 
olmuştur.300 Yunus Emre’nin “Emre” lakabı da çok tartışılmış, bu kelimenin “emir”den veya “imrenmek”ten 
geldiğini söyleyenler olmakla birlikte301 bu kelimeye, “âşık, şâir, birader, kardeş, atabek, lâlâ, ahî” gibi çeşitli 
manâlar da verilmiştir.302 Büyük mutasavvıf, kendisinden sonra çeşitli sûfî çevrelerde daha ziyade, bilinen 
“Yunus Emre” veya “Âşık Yunus” isimleriyle anılmıştır.

Fikir, kültür, sanat ve edebiyat adamları Yunus Emre’nin iklimine girip ondan aldıkları damlaları Türk insanına 
tattırmış; şiir, hikâye, piyes, roman gibi edebî üretimler vererek farklı yorumlama ve değerlendirmeler 
çerçevesinde kendileri miktarınca onu anlatmaya çalışmışlardır.303 

Yunus gibi düşünmek… Yunus gibi yaşamak… Yunus gibi söylemek… Onun gibi bir mutasavvıfı anlamak 
çağımızda çok zordur. 13. yüzyıldan bu yana birçok yazar ve şâir onu merak ederek takip etmiş, şiirlerini 
inceleyip anlamaya çalışmanın yanında, günümüzde de bazı yazarlar yeniden üretimler diyebileceğimiz 
‘biyografik roman’ çerçevesinde işleyip, çağın ilgisi ve dikkatine sunmuşlardır. Başta Vilayetname’deki 
menkıbelere ve yazarların her birinin muhayyilesine göre şekillenen Yunus portreleri ortaya konurken, Yunus 
Emre anlatılarının biyografik roman adı altında yeniden düzenlenip, okura sunulması şeklinde ortaya konulan 
eserlerde baş kahraman olarak işlenmiş, âdeta yeniden var olmuştur. 
 
299 M. Öcal Oğuz, “Çok Mezarlı ve/veya Çok Mekânlı Anlatı Kahramanları: Yunus Emre”, Millî Folklor, S. 91, 2011, s.5.
300 İbrahim Arslanoğlu, “Yûnusları Ayırmak”, II. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri, Ankara 1987, ss.27-33.
301 Bedri Noyan, Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevîlik, Ardıç Yayınları, Ankara 1998, s.19.
302 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Ankara 1976, s.257.
303 Kâzım Yetiş, “Türk Romanında Yunus Emre”, Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildirileri, Atatürk Kültür Yayınları, Ankara 

1995, s.504.



152

Tarihten Romana Malazgirt 

Günümüzde Yunus Emre’yi müstakil roman/anlatı olarak konu alan eserlerin on tanesi örneğinde sıraladığımız 
yazarlar da tarihin kıyılarında gezerken -tasavvufi öznelere yaslanan biyografik romanlar-304 ekseninde eserler 
kaleme almışlardır. 

Bunlar; Nezihe Araz-Dertli Dolap, Mustafa Necati Sepetçioğlu-Benim Adım Yunus Emre, Emine Işınsu-Bir Ben 
Vardır Bende Benden İçeri, Mehmet Önal-Hak Çalabım, Ahmet Efe-Yunus, İskender Pala-Od Bizim Yunus, 
Devrim Altay-Yunus Emre, Özgen Keskin-Yunus Emre Var Yâr’ına, Mustafa Akgün-Yunus Emre: Gel Gör Beni 
Aşk Neyledi, Mahmut Ulu-Aşka Ağlayan Derviş… şeklinde sıralanabilir.

Dertli Dolap, Nezihe Araz’ın “Yunus Emre’nin Hayat Hikâyesi” alt başlığıyla, büyük bir saygı ve sevgiyle 
kaleme almış olduğu Dertli Dolap305, önce kadın ressamlarımızdan Sabiha Bozcalı’nın resimleri eşliğinde 1959 
yılında Yeni Sabah gazetesinde tefrika edilmiş, kitap olarak 1961’de İstanbul’da yayınlanmıştır. Yunus Emre’nin 
biyografisine eğilen ilk eser olarak, derviş oluş sürecini anlatırken menkıbevi biyografik bilgiler ile romaneks 
kategori arasında gidip gelen bir yapı özelliği sergilemektedir.306 

Roman, Yunus Emre’ye göre hayat, geçmiş ile gelecek yani ezel ile ebed arasında yapılan bir yolculuktur 
(Kaplan 1991, 263) ve Nezihe Araz bu yolculuğu üç bölüm halinde düzenlemiştir:

        I. Bölüm “Bu Bölüm Yunus Emre’nin ‘Cünûn’ Dönemini hikâye eder,

        II. Bölüm “Bu Bölüm Yunus Emre’nin ‘Fünûn’ Dönemini hikâye eder,

        III. Bölüm “Bu Bölüm Yunus Emre’nin ‘Sükûn’ Dönemini hikâye eder. 

Bu yolculuk yani seyr-i süluk, Cünûn-Fünun-Sükûn olmak üzere üç aşamada oluşan bir eğitim sistemidir ve 
her tarikatın bu sistemi uygulamasında farklılıklar bulunmaktadır. Yunus da eğitim sürecini tamamlayarak 
kâmil mertebesine ulaşan bir derviş olarak birliğe kavuşmuştur. Yazar, arka plandaki toplumsal tarihsel 
gerçekliği Yunus Emre aracılığıyla yansıtmaya çalışırken, olay örgüsü Yunus’un etrafında şekil alır. Yazar, 
romandaki ikinci dereceden önemli kişilikleri işlerken okuyucunun başkahramanı daha iyi tanıyabilmesini 
sağlamış, yardımcı karakterleri ve dekoratif konumdaki şahısları Yunus’a yaklaştırarak anlatmıştır. Böylece 
okuyucu Yunus’u onun düşünce yapısını ve işlevini diğer kişiliklerin bakış açısından öğrenir. 

Dertli Dolap’ta mekân; fizikî bir çevreyi yansıtmaktan öte bireysel bir serüveni dile getirmektedir. Hâkim bakış 
açısıyla yazılan romanda, fizikî ve algısal mekânlar geniş olarak yer almakta, yazar mekânı olayların meydana 
geldiği bir sahne olmanın ötesinde tarihsel ve sosyal bir olgu olarak eserine yerleştirmiştir. Hâkim bakış açısı 
ile tasvirî anlatıma girmeden vak’aya bir zemin hazırlanmış olan romanda vak’a zamanı ile anlatılma zamanı 
arasındaki zaman farkının çok uzun olduğu görülür. Romanın vak’a zamanı XIII. yüzyıl, anlatılma zamanı ise 
ortalama kırk sene olup, serüveninin anlatma zamanı ise bir gündür.

Dertli Dolap, tanrısal bakış açısıyla yazılmış bir biyografik romandır. Klâsik anlamda her şeyi bilen gören, 
olayların seyri hakkında bilgi veren bu anlatıcı bir bakıma yazarın kendisidir. Yazar anlatıcının hâkim bakış 
açısının dışında bir diğer bakış açısı “Yunus’a” aittir. 

Romandaki bölümlerde kırılma noktaları dikkate değerdir. Yunus Emre’nin hayat macerası sunulurken 
menkıbelere uygun izleklerle, Nezihe Araz, sadece yaratıcı muhayyilesine başvurmamış; birçok tarihsel ve 
tasavvufî kaynaklarla hayli meşgul olup bunu her vesileyle dile getirmiştir. Bu durum yazarın kurguyu şiirlerle 
birlikte vermesiyle anlatımın geri planda kalmasına ve şiirlerin kurguyu bastırmasına sebep olmuştur. 

Eserde Yunus’un; “Cünûn, Fünûn ve Sükûn” dönemlerinde sürekli değişme ve olgunlaşma esasına dayanan 
dervişlik hallerini görüyoruz. Böylece; romanın olay örgüsü üç dönemde, üç ayrı çatışmayla şekillenerek 
ilerlemiştir. Birinci dönemde Yunus’un kendisiyle olan iç çatışması; ikinci dönemde nefsiyle olan çatışması, 
üçüncü döneminde ise Sarıköy’de çevresindekilerle mücadelesi verilerek, Yunus’u daha iyi tanımamız 
sağlanmıştır. 

304 Dilek Çetindaş, bunu “Tasavvufî Oluşum Romanları ve Yunus Emre Öznesi” alt başlığında işlemektedir.
305 Nezihe Araz, Dertli Dolap, Atlas Kitabevi, İstanbul 1969.
306 Kâzım Yetiş, a.g.m., s.503.
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Nezihe Araz’ın Dertli Dolap adlı eserinin biyografik romandan çok, kurgunun son derece az olduğu, tamamen 
menkıbevi kaynakların âdeta birebir tekrarına dayanan bir biyografi kitabı özelliği taşıdığı söylenebilir. Eserin 
isimlendirilmesinden başlayarak son satırına kadar, Yunus Emre şiirlerinin tanıklığında ilerler. Yazarının, roman 
kurgulamaktan çok Yunus Emre’yi günümüz insanına anlatmak ve hakkındaki yanlışları düzeltmek için kaleme 
almış olduğu söylenebilir. Yazarın roman kurgusu içinde anlatmaya çalıştığı, menkıbeleri roman gerçekliğine 
çevirmek istemesi tarihi, menkıbevi, kurgusal kahramanları psikolojik derinlikten yoksun bırakmış ve onların 
birer karton karaktere dönüşmesine sebep olmuştur. Anlatım özellikleri açısından baktığımızda ise kurgusal 
zeminin azlığı yazarı özet yapmaya yöneltmiştir, denebilir.

Benim Adım Yunus Emre

Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun kaleme aldığı “Benim Adım Yunus Emre”307 romanı, Yunus Emre’nin Hacı 
Bektaş Dergâhı’nın kapısında beklemesi ve bu bekleme sırasında geçmişe dönmesiyle başlar ki, bu metin 
romanın sonunda tekrar verilmiştir. Yunus Emre’nin yaşamını, dervişlikteki mücadelesini konu alan eser, 
diğer Yunus Emre romanlarından Hünkâr menkıbesinde kırılma yönüyle farklılık göstererek dışına çıkmış 
ve kuraklık motifini kullanarak konuyu beslemiştir. Romandaki Molla Kasım aslında Yunus Emre’nin kendisi 
olup, içindeki ben’le adeta bir çatışmaya girmiştir. Yunus adlı bir tiyatro eseri de bulunan Sepetçioğlu, Yunus 
Emre’yi merkez kahramanı olarak ele almış, dönem romanı denilebilecek yaklaşımla, Osmanlı’nın kuruluşunu 
ve Anadolu’nun birlik düzeninin oluşumu safhalarında Yunus Emre gibi dervişlerin oynadıkları etkin role 
vurgu yapmaya çalışmıştır. Yunus, romanın ana kahramanı durumundadır ve amacı mükemmel olanı 
bulmaktır. Romanın diğer kahramanları Yunus Emre’nin çevresinde şekillendirilmiştir. Roman kahramanlarına 
ait özellikler genel olarak verilmemiş, okuyucunun hissiyatına bırakılmıştır. Baştan sona bir endişe havasının 
hâkim olduğu romanda mekân tablosunun açık ve geniş coğrafyalarla şekillenmesi ve romana hâkim olan 
endişe halinin Yunus Emre’nin dervişliğe yönelmesi anlatılmıştır. 

Romanın önsüzünde Yunus Emre, Hacı Bektaş Dergâhı kapısında kahraman anlatıcı olarak olayları anlatmaya 
başlarken son sözünde, bu söylemi birleştirmiştir. Yunus Emre’nin kendi macerasını anlatması ile yapılan geri 
dönüş ve hatırlatmalar romanın zaman örgüsünü bir hayli genişletmiş, Sepetçioğlu, ayrıntılardan yola çıkarak 
eserini zenginleştirmiştir. Kahraman anlatıcı bakış açısı ile kurgulanmış bir roman olan Benim Adım Yunus 
Emre’de entrik kurgu, yaşamöyküsel karakterlidir. Hatırlamalar ve geriye doğru zamansal gidişlerle anlatı 
zamanı arasında ilerleyen ve destansı bir üslubun göze çarptığı eserde yazar, menkıbevi rivayetleri kurgusal 
zemine taşımayı bilmiş, menkıbedeki kahramanlarla birlikte, kurgusal kahramanları da bir arada anlatmaya 
çalışmıştır. Bu eserde Yunus Emre’nin biyografik hayatı merkezde olmadığı gibi, Tabtuk Sultan da yoktur ve 
bütün olay örgüsü Hünkâr’ın dergâhından buğday istenmesi etrafında örülmüştür. 

Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri

Eser308, Emine Işınsu’nun ‘Sevgili Hocam Hasan Burkay’a ellerinden saygı ile öperek’ ithafıyla başlamakta, 
sonunda ise yararlanılan kişi ve kaynakları içeren ‘Şiirler ve Tasavvufî Terimler İçin Sözlük’ bölümüne yer 
verilmiş olan Işınsu’nun gençlere tasavvufu anlatabilme niyetiyle kaleme almış olduğu dört romanından309  

biridir. 

Fihi Ma Fih ve Ariflerin Menkıbeleri adlı eserlerden hareketle, Yunus Emre’nin hayat hikayesini, gariplikten 
dervişliğe geçiş süreci, bu yoldaki mücadelesini ve nihayet âşıklık mertebesine yükselmesini konu almıştır. 
Eser, kronolojik bir akışla ve zaman zaman geriye dönüşlerle ilerleyen bir biyografik veya anı-roman

307 Mustafa Necati Sepetcioğlu, Benim Adım Yunus Emre, İrfan Yayımcılık, İstanbul 1980.
308 Emine Işınsu, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri, Bilge Sanat Yayınları, İstanbul 2002.
309 Kur’an ve ayetlerle ilgili denemelerin yer aldığı “Dost Diye Diye” Hacı Bayram Veli’yi anlattığı; “Bayram” Niyazi Mısrî’yi 

anlattığı; “Bukağı” Yunus Emre’yi anlattığı “Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri.”
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kurgusundadır. Yazarın dergâhın atmosferine, dervişlerin hallerine vâkıf olma durumu mekânı, zamanı ve 
anlatımı başarılı kılmıştır. 

Tasavvuf duygusu ve buna dayanan bağlı menkıbelerin güzel bir kurguyla işlendiği roman dört bölüm olarak 
düzenlenmiştir: “Bir Garip Yunus Vardı…”, “Garip Yunus, Derviş Yunus Oldu!..”, “Derviş Yunus Aşık Yunus Oldu”, 
“Aşık Yunus Didar Yolunda” başlıkları altında Yunus menkıbesini kurgusal zemine taşımada ve menkıbevi 
kahramanlar dışında kurgusal kahramanlar yaratma, mekân ve zaman anlatımlarında Emine Işınsu’nun, son 
derece başarılı olduğu dikkat çekicidir. Yunus’un menkıbevî nitelikteki hayatı ile ilgili bilgiler çerçevesinde 
oluşturulan romanda Işınsu’nun güçlü kalemi, binlerce yıllık sufi kültürüne dayanarak insan-derviş-ermiş 
olarak bir Yunus Emre portresi çizerken, bu seyr-i süluku yani Yunus’un yolculuğunu adım adım anlatmıştır.

Söylem açısından baktığımızda, anlatıcı kahraman olan Yunus’un dili romanın başından sonuna değişmemiştir. 
Oysa romanın başındaki Yunus ile sonundaki Yunus aynı değildir. Kendisinin bir talebi olmadığı halde Yunus’a 
müritlik yolu açılmıştır ama dervişlik Yunus Emre’nin içinde mevcut ve bunun açığa çıkabilmesi için mürşit bir 
elin ona dokunması gerekmektedir ve bu el Tapduk Emre’nin elidir. Tapduk dergâhına girmeden önce Yunus 
Emre’ye tabiatın rehberlik ettiği görülür. Emine Işınsu, Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri adlı eserinde tasavvufi 
menzilde ilerlemeyi konu edinen oluşumla, Yunus menkıbesini kurgusal zemine taşımayı bilmiş, menkıbevi 
kahramanların dışında, kurgusal kahramanlar yaratmada son derece başarılı kompozisyonlar çizmiştir. 
Romanda mekân ve zaman unsurları, dergâhın atmosferi, dervişlerin hâllerine vâkıf olma durumu anlatımı 
başarılı kılmıştır. Mekân hem fiziksel hem algısal olarak anlatılmış, okuru sürekli merak halinde tutacak birkaç 
entrik öğe kurgunun başarısını arttırmıştır. Bunlardan en önemlisi Yunus’un kişisel gelişimini tamamlayıp 
tamamlayamayacağı, ya da bu süreç sonunda nasıl bir noktaya ulaşacağıdır.

Yunus Emre dilinde yer alan en temel lirizm Allah aşkı, bu aşkla dolan peygamberler, evliyalar, erenler ve bu 
dünyayı güzelleştiren ‘aşk ehli’ insanlardır. Bu çerçevede okurda merak duygusu uyandıracak ve iyi bir hikâye 
için gerekli olan başka öğeler de ilgi çekicidir; Yunus Emre ile Hacı Bektaş’ın diyaloğu, Taptuk Emre’nin Yunus’u 
dergâha tekrar çağırıp çağırmayacağı, Yunus’un platonik bir tarzda geliştirdiği Nurefşan’a olan aşkının 
akıbetinin ne olacağı, Yunus’un marangozluk işinde isbat-ı vücut edip edemeyeceği... gibi hususlar, romanı 
zenginleştiren diğer öğeler olarak değerlendirilebilir.

Emine Işınsu’nun eserinde Yunus’u şiirlerinin diliyle konuşturmaya çalışmış, günlük dil, deyim ve atasözü gibi 
kalıplar ve kurgusal bir yorumla edebî dile yaklaştırmada başarılı olmuştur. 

Yunus Emre’nin hayat hikayesini, gariplikten dervişliğe geçiş mücadelesini ve nihayet âşıklığa yükselmesini 
konu alan eser birbirine bağlı dört bölümden oluşmaktadır. Anlatım başlandığında Yunus, yirmi bir yaşındadır, 
ancak geriye dönüşlerle Cengiz İstilası yıllarında Yunus’un iki yaşına kadar çocukluğuna uzanılıp olaylar 
özetlenir. Yunus’un gördüğü bir rüya ile başlayan roman, söylem açısından baktığımızda anlatıcı kahraman 
olan Yunus’un dili, romanın başından sonuna değişmemiştir. Oysa romanın başındaki Yunus ile sonundaki 
Yunus aynı değildir. Yunus, roman boyunca itidalin ve pozitif bakışın sembolü olarak çizilmiş, Molla Kasım 
konusunda sabitleşmiş fikirler kullanılmıştır.

Yunus Emre’nin temsil ettiği rol Kazım Yetiş’in konuya ilişkin bir incelemesinde yaptığı; “Yunus Emre’nin 
Müslüman Türk birliğinin kurulmasında ve Selçuklu’dan sonra Türk varlığının yeni bir kuvvet ve yeni bir devlet 
olarak devamında hem fiili olarak hem kültür bakımından azımsanmayacak bir payı vardır…”310 Yunus’a dair 
ayrıntılar roman başında değil metne yedirilerek aktarılmıştır. Yunus’un kişiliğini belirleyen diğer bir unsur 
meslek hayatıdır. Eserde Yunus, bir marangozdur ve tasavvufun belirlediği bakış açısı insanlara aktarılmış, 
hep gözlenen, izlenen ve dinlenen biri haline getirildiği için Yunus’un iç dünyasına pek girilememiş, Yunus 
için karton bir karakter haline getirilmiştir, denilebilir. Dönem anlatılırken devrin ismi bilinen mutasavvıfları 
yanında bazı siyasî kişiliklerden de söz edilmiştir. Bunlar arasında Karamanoğlu Mehmed Bey ve Türkçe 
konulu fermanı; Selçuklu veziri Muiniddin Pervâne ise Nurefşan, Mevlâna ve Moğollarla ilişkileri ile Osmanlı 
devletinin kurucusu Osman Gazi ise uç beyi olarak ve kayınbabası Şeyh Edebalı ile olan ilgisi nispetinde 
vurgulanarak anlatılmıştır.

310 Kâzım Yetiş, a.g.m., s.529.
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Romanda, tarihî gerçekliklerle menkıbeler arasındaki dengeyi çok iyi sağlayabilen yazar, şahıs kadrosunu 
bir araya getirirken titiz davranmış, Yunus Emre’yi merkez kahraman olarak ele almıştır. Dolayısıyla romanda 
çizdiği karakter ve onlara yüklediği fonksiyonların yanında, Osmanlının kuruluşu ve Anadolu’nun dirlik 
düzeninin oluşumu safhaları da anlatılmaktadır. Mekân, olay örgüsünün belirli bir atmosferde şekillenmesi 
ve Yunus’daki değişmelerin yansıtılması yönünde açık ve kapalı mekân unsurları kullanılmaya çalışılmıştır.

Romanın vak’a zamanının genişliğine rağmen, anlatma süresi oldukça dar ve belirsiz olup, yazar olayları 
anlatırken esnek bir anlayışla hareket etmiş, hatırlatma ve sezdirme yolunu denemiştir. 

Anlatıcı, Yunus’un şahsında, olayları yaşadığı dönemdeki kişiliğiyle, bu olayları anlattığı zamandaki kişiliğini 
birleştirmiş ve ağırlıklı rolü de ikincisine vermiş ve yirmibirinci yüzyılda Yunus Emre’nin tanınmasını sağlamıştır. 
Emine Işınsu, roman boyunca gelenekselci bakış ile Vahdet-i Vücuda inanan Yunus Emre arasındaki çatışmayı 
vurgulayarak Yunus menkıbesini kurgusal zemine taşımayı bilmiş, menkıbevi kahramanların dışında, 
kurgusal kahramanlar yaratmada başarılı olmuş, dergâhın atmosferine, dervişlerin hâllerine vâkıf olma 
durumu mekân, zaman, tasavvuf ve buna bağlı menkıbelerin bir kurgu dâhilinde güzel bir şekilde anlatımını 
gerçekleştirmiştir.

Od

İskender Pala’nın kaleme aldığı “Od311, ‘Bir Yunus Romanı’ alt başlığı ile sunulmuş, “Bizim Yunus’a” ithafıyla 
başlamaktadır. Yunus Emre ve oğlu İsmail (Samuel)’in hayatları ile ilgili olay akışının Molla Kasım tarafından 
yazılarak aktarılması ile oluşturulmuştur. Eşini ve oğlunu kaybeden bu kayıplarla imtihan edilen Yunus, 
rençberlikten dervişliğe, dervişlikten şeyhliğe uzanan hayat hikâyesinde dinmez sızısı oğlu İsmail’i aramayı 
da sürdürür. Aynı denize ulaşmak için akan iki ırmak gibi, insan-ı kâmil olmak için yaptığı manevi yolculuğun 
yanında oğlu İsmail’i bulma arayışı da devam eder. 

Menkıbelerde anlatılan Yunus Emre, efsanevî bir çerçevede ele alınmış rivayet ve kerametlerin gölgesinde 
çizilmiş tasavvufî bir hayat hikâyesinin kahramanı olarak hamlıktan pişmişliğe evrilen bir hayat hikâyesi 
çerçevesinde işlenmiştir. Romanın başındaki kısım, “Giriş” olarak değerlendirilecek olursa Rençber, Derviş, 
Işık olmak üzere dört bölümden oluşan romanda, hikâyesi anlatılan kişiler adlarının verildiği alt bölümlere 
ayrılarak kurgulanmış ve Yunus’un hayat kronolojisi ortaya konulmuştur. 

Romanın birinci bölümünde dünya işleriyle meşgul bir çiftçi olan Yunus’un dervişlik fikrine yakın olmadığı 
görülürken, on üçüncü yüzyılda yaşamış olan Yunus Emre’nin dillendirilmesinde başarılı bir söylemle 
Yunus’a ve diğer karakterlere ait özellikler tedricen eserin bütününe yayılmış, Yunus Emre’yi en çok birey 
tarafıyla işleyen ve kurguya en fazla yaslanmış olan yönüyle ilgi çekici bir roman ortaya konulmuştur. Moğol 
istilalarının taramur ettiği, yönetimin zaaflar, halkın manevi boşluklar içinde olduğu bir ortamda Anadolu 
kendi küllerinden yeniden doğmuştur. Bu Anadolu, küllerinden Hacı Bektaş’ı ve Yunus’u çıkarırken Yunus’un 
manevî yolculuğundaki sosyo-psikolojik durum ile değişim ve dönüşüm süreçlerinin yansıtılmasında mekân 
ögesinden oldukça yararlanılmıştır. 

Bir röportajda yapılan değerlendirme Od’un mahiyetini şu şekilde ortaya koymaktadır: 

“Yunus’u ilk defa bir insan olarak yakaladım. Beşerî özellikleriyle bir âdemoğlu. Seven, derde ve hüzne isabet 
edebilen bir insan. Yok şöyle evliyadır, yok böyle kerameti varmış, yok şöyle yok böyle… Ha, bu romanda Yunus’un 
kerametleri yok mu? Var elbet. Fakat çoluk çocuğuyla ve karısıyla bizden biri imişçesine anlatılma yönü bu romanda 
öne çıkarılmış. Tapduk’un kapısında Yunus, böylece “Bizim Yunus” olmuştur… Ve roman, bundan sonra Yunus’un 
dervişliğinin peşinde okurunu koştururken, baba Yunus’a da adeta bizi yol arkadaşı eyler. İsmail’ini arayan Yunus. 
Yunus’unu arayan İsmail. Ya da Samuel. İsmail, niçin Samuel oldu?.. Her şeyi anlatmak olmaz tabii… Romana 
acıkmalı okur… Yunus’un şiir yazma serüvenine şahit oluyoruz. İlk defa ne zaman şiir söylemeye başladı? Mevlânâ 
ile Konya’da karşılaşmaları. Tasavvufi seyirde Yunus, nasıldı ne oldu? Benlik denilen engelden nasıl kurtuldu? 

311 İskender Pala, Od - Bizim Yunus, Kapı Yayınları, İstanbul 2011.
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Bilmek, aslında kişinin kendisine dönük olan seyridir ve Yunus, benlik haddesinden geçerken hangi sıkıntılara 
katlandı? Ve daha neler neler… Hepsi OD’da!..”312  

Üst kurmaca tekniğiyle oluşturulan romanın başında ve sonunda Yunus aynı kişi olmayıp; üç ana bölüm 
dışındaki romanın başında ve sonunda Molla Kasım’ın yazıcılık dışında, anlatıcı rolüne büründüğü iki bölüm 
bulunur ki bunlar romanın ‘önsöz’ü ve ‘sonsöz’üdür. Molla Kasım’ın Yunus Emre’nin hayatını anlattığı bu romanı 
yazmaya 1320 yılında başladığını ve aynı gün bitirdiğini, vak’a zamanının 1320 yılı, anlatma zamanını ise bir 
gün olarak belirlemek, anlatı boyunca geçmişe yaptırılan zaman yolculukları ve önsöz-sonsöz bölümleriyle 
sergilenmiştir.

Od-Bizim Yunus, merak unsurunun yarattığı bir olay örgüsüne sahip olmasa da zaman kullanımında 
başarılıdır. Yazar, on üçüncü yüzyılda yaşamış roman kahramanını Yunus’ta dillendirmiş ve günümüze 
taşımıştır. Dil kahramanların sosyal yaşantılarına, kültürlerine uygun bir şekilde kullanılmış, eserin estetik ve 
sosyal dokusunun çizilmesinde dil ve üslûp ilgi çekici hale getirilmiştir. 

Kahraman anlatıcının bakış açısıyla yansıtılan romanda birden fazla anlatıcı olup, kahramanlara ait farklı bakış 
açılarıyla olaylar esere yansıtılırken, anlatıcı genel olarak Yunus Emre’dir. Yunus kendi hikayesini Molla Kasım’a 
anlatır ve Molla Kasım da anlatılanları yazarken romanın üçüncü bölümünde karşımıza Samuel çıkar ve sözü 
Yunus’un dilinden alarak kendi bakış açısıyla romana yön verir. Romanda kahraman anlatıcı olan Yunus Emre 
rolü gereği, hem anlatıcı (gözleyen), hem de anlatılan (gözlenen) konumundadır. 

Romandaki kahraman anlatıcılar Yunus, İsmail ve Molla Kasım’dır. Molla Kasım merkezdir ve diğer iki kişi 
hikâyeyi ona anlatır. Bu üç anlatıcı kendi konumlarınca konuştuklarında bir söylem farkının olduğu sezilir.

İskender Pala, eserinde okuyucuyu mistik bir atmosfer eşliğinde tarihin derinliklerinde bir yolculuğa çıkarır. 
Eser, tasavvuf ve buna bağlı menkıbelerin böylesi bir kurgu için yeterli olabileceğini göstermektedir. İlk bakışta 
Yunus Emre biyografisi niteliğindeyken devreye giren yeni karakterlerle roman özelliğine bürünmüştür. Yazar, 
roman kurgusu içinde yeterli olan menkıbelerin yanına mistik bir aşk, gizemli kahramanlar ve olağanüstülüğü 
barındıran hadiseler eklemiş ve roman günümüz okuyucunun ilgisini çekecek popüler roman niteliği 
kazanmıştır. Eserde ümmi ve mesleksiz olarak belirlenen Yunus Emre romanın kurgusal yapısı içinde bir 
roman kahramanına dönüştürülerek yazarın bakış açısına göre yorumlanıp Yunus Emre’nin hayat hikâyesi ve 
düşünceleri roman gerçekliği içinde işlenmiştir.

Od-Bizim Yunus’un, kendisinden önce yazılan Yunus romanlarından farkı biraz da bu çatışmaların başarılı 
şekilde kurgulanmasından gelmektedir. Merkezinde tasavvuf yolundaki Yunus değil, insan ‘Yunus’ olan 
Od-Bizim Yunus’ta -aynı malzemenin kullanılmış olmasına rağmen- Yunus Emre, içimizden biri yani ‘Bizim 
Yunus’ olmuştur. Yunus Emre’nin mutasavvıf kimliğinin dışında bir evlat, baba, eş olarak çizilmesi, yaşadığı iç 
çatışmaların gözler önüne serilmesi onu diğer romanlardan ayırmaktadır.313 

Yunus

Ahmet Efe’nin kaleme aldığı, “Yunus” adlı eserin konusunu, varlıklı bir ailenin oğlu olan Yunus’un tasavvufî 
hayat hikayesi ve dervişlik yolundaki mücadelesi oluşturmuştur. Romanda çıkış noktası, diğer dokuz eserden 
farklı olarak ‘Hünkâr menkıbesi’nden hareket edilmeden kurgulanmış, olay örgüsü üç halkada cereyan eden 
üç ayrı çatışma çerçevesinde şekillenmiştir. İlk halkada, diğer romanlardan farklı olarak Yunus, köyün varlıklı 
ailelerinden birinin tek çocuğu olarak gösterilmiş, yakın arkadaşı Yusuf’la bir aşk çatışmasına giresi ilk halkayı, 
Melike’ye olan aşkı ve iç dünyasıyla yaşadığı aşk ikinci halkayı, dervişlik mücadelesindeki iç çatışması üçüncü 
halkada gerçekleşirken, bütün bu etkileşimler Yunus’u yakından tanımamızı sağlamıştır.

312  https://www.dunyabizim.com/kitap/yunus-humanist-degil-muslumandi-h7953.html
313 Oğuzhan Karaburgu, “Bir Yunus Romanı”, Türk Yurdu, C.32, S. 297, ss.121-125.
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Romanda Yunus’a ve diğer karakterlere ait özellikler dönemin sosyal ve kültürel yapısına uygun şekilde 
verilmeye çalışılmış, mekân ögesinden genellikle atmosfer yaratmak ve kişilerin psikolojilerini etkilemek 
amacıyla yararlanılmıştır. Genel olarak açık mekânlar kahramanın psikolojik durumunu yansıtmak, kapalı 
mekânları ise kahramanlar arasındaki ilişkileri yoğunlaştırmak için kullanılmıştır. Anadolu’nun bunalımlı 
dönemine tesadüf ettiği vak’a zamanının başlangıcını 1269 yılı, anlatılanların 1269-1321 yıllarında geçtiği 
anlaşılan 52 yıllık zaman dilimi, arada yapılan bazı geri dönüşlerle 1267’ye kadar genişlemiştir. Bu geri 
dönüşlerde dönemin karakteristik özelliklerinden çok Yunus’un biyografik çizgisi esas alınmıştır. Üç daireden 
oluşmuş olan Yunus romanında, zaman unsuru hem muhtevanın belirli bir atmosferde şekillenmesi, hem de 
kahramanların psiko-sosyal kimliklerinin aydınlatılması yönünde başarılı bir şekilde kullanılmıştır. 

Ahmet Efe’nin Yunus romanı, tanık (müşahit) bakış açısı ve 3. şahıs ağzından anlatılır ve geneline bu bakış 
açısı hâkimdir. Menkıbelerle beslenen Yunus Emre kişiliğini roman içinde yeniden kurgulayan yazar, Yunus’un 
portresini velayetnamelerle yüklü kaynaklardan yola çıkarak çizmiş ve ona başka bir boyut eklemiştir. 
Romanda çevresiyle ilgisi, şeyhlik makamı yani rehberlik görevi vurgulanmayan Yunus Emre’nin portre 
tasvirleri dikkat çekicidir. Yunus’un dertlerini dinleyen Sakarya nehri, coşkun bir aktarıcı olarak belirlenmiş, 
diğer Yunus Emre romanlarında olduğu gibi burada da Osmanlı’nın kuruluşu ve Anadolu’nun imarı konusunda 
kendisinin olduğu gibi yetiştiği tekke ve dergâhların da olağanüstü roller üstlendiği vurgusuna yer verilmiştir.

Yunus Emre Var Yar’ına

Özgen Keskin’in kaleme aldığı “Yunus Emre Var Yâr’ına”314 adlı romanı, Yunus Emre’nin Sarıköy’de başlayıp 
Konya’da ilim tahsiliyle devam eden hayatı, Tabduk Emre Dergâhı’nda başlayan dervişlik yolundaki 
mücadelesi ve maceralarının anlatıldığı altı bölümden meydana gelmiştir. Yunus’a ve diğer kahramanlara 
ait özellikleri, dönemin sosyal ve kültürel yapısına uygun şekilde anlatmış, romanın mekân haritası bir hayli 
geniş tutulmuştur. 

Birinci bölüm, genel olarak Sarıköy, Sakarya suyu çevresi ve Konya’daki taş medresede geçmektedir. Bu 
bölüm açık mekân olarak anlatılmış, Yunus Emre’nin içsel ve manevi yolculuğundaki ruhsal durumunun 
yansıtılmasında mekân ögesinden burada da yeterince yararlanılmıştır. Romanda vak’a zamanı 1241’dan 
başlayıp 1321 yılına kadar devam eden seksen yıllık bir zaman dilimini kapsar.

 Ancak anlatıcı, bu zaman dilimini, kendi içinde farklı kesitlerle, anlatma zamanından geriye dönerek dünden 
bugüne doğru cereyan etmiş birtakım olayları verdiği birinci bölümünde 1241’den 1271’e kadar olan 
zamanı vak’a seyri bakımından iki safhaya ayırarak Sarıköy’de geçen on beş yıllık süreyi arayış içinde olan 
bir Yunus portresi sunarak başlatır. “Bir Gönüle Girmek” bölümü ise Konya’da geçen on beş yıllık arayışının 
yanında iyimserlik dönemi olarak, bir nevi Yunus’un parçalanmış hayat hikayesi olup dönemin karakteristik 
özelliklerinden çok Yunus’un biyografisine odaklanmıştır. 

Üçüncü tekil şahıs tarafından aktarılan olay örgüsünde okur, olayların merkezindeki kahramanların ruh 
ve hayal dünyasına girme şansına sahiptir. Hâkim bakış açısının yanı sıra, esas kahraman konumunda 
bulunan Yunus bakış açısına da yer verilerek okuyucu içten ve dıştan yani iki cepheli anlatımdan yararlana 
imkânına kavuşturulur. Yunus merkez kişi durumundadır ve ilişki ağı ona göre kurulmuş, Yunus’un kendini 
gerçekleştirmek adına yaptığı seyahatler dışında, dergâhta geçen bir ömrün hikayesi anlatılmıştır. 

Özgen Keskin’in Yunus Emre Var Yâr’ına adlı eserinde menkıbeden alınan bilgiler kurgusal bir çizgide, yer 
yer biyografik ana malzemeye ters düşen roman gerçeğinin sınırları etrafında kronolojik bir seyir etrafında 
anlatılmaya çalışılmıştır.

314 Özgen Keskin, Yunus Emre Var Yar’ına, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul 2009.
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Hak Çalabım315 

Aynı zamanda bir akademisyen olan Mehmet Önal tarafından kaleme alınmış eserin başında yazar, roman 
ve biyografik romanın niteliğine dair bilgiler vermiştir. Sulucakarahöyük’e Hacı Bektaşı Veli’den buğday 
istemek için giden Yunus’un dervişlik yolundaki hayat çizgisini, maceralarını ve Yunus Emre oluş sürecini 
konu alan romanın olay örgüsü Yunus Emre’nin çevresinde yaşanan çatışmalar etrafında şekillenmiştir. 
Hacı Bektaşı Veli’nin Anadolu’ya gelmesi ve Sulucakarahöyük’e yerleşmesi ve burasını dergâh yapmasıyla 
olay örgüsü başlayan romanda yazar, böyle bir başlangıçla Türkler’in Anadolu’da sadece askeri ve siyasî bir 
fetih gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda islamın iman ve aksiyonuyla hem yeryüzünü hem de gönülleri 
fethetmek şeklinde ifade etme yoluna gitmiştir. Ahmet Yesevi ocağının ışığını yeni topraklara ulaştırmakla 
görevli erler kadar erenler de vardır ve bu erenler Anadolu insanının maddî ve manevî dünyasını ihya ve 
imar edici çalışmalar içindedir. Meskûn yerlerde kurdukları tekkelerle bu misyonun merkezleri oluşları ve bu 
doğrultuda hizmette bulundukları yönünde ilerleyen romanda, Yunus’un rüyasında Rahim Baba’dan “Dört 
Kapı, Kırk Makam” dersini dinlemesi, Rahim Baba’nın Hacı Bektaşi ile Tabduk Emre arasındaki ilgiyi açık açık 
anlatması rüya motifinin kullanıldığının bir göstergesidir. Dolayısıyla, Yunus Emre’ye ait menkıbevi bilgiler 
kullanılmış vebunlara çok az müdahale edilerek olay örgüsü bölümler halinde oluşturulmuş, Yunus’un 
dervişlik serüveninin anlatımı, onu daha yakından tanımamızı da sağlamıştır. Romanın başkahramanı olan 
Yunus, fakir ve yiğit bir Türkmen olarak anlatılmış, Anadolu coğrafyasının Moğol istilası ile perişan edildiği, 
kuraklık ve kargaşa ortamının hüküm sürdüğü yüzyıldaki hali gözler önüne serilmeğe çalışılmıştır. 

Olay örgüsüne yön veren mekânlardan biri de Tabduk Emre dergahıdır. Yunus, bu mekânda Yunus Emre 
olmuş, dili, kilidi burada açılmış, şiirler söylemeye başlamıştır. Yunus Emre’nin dervişlik yolculuğundaki 
değişim anlatılmaya çalışılırken, Sulucakarahöyük’teki Yunus ile Tabduk Emre dergâhındaki Yunus Emre aynı 
kişi değildir. 

Romanda vak’a zamanının Anadolu’nun bunalımlı dönemine denk düşürülmesi, Moğol zulmü olay örgüsünün 
kurulmasında önemli yer tutmuştur. Anlatılanların 1278-1321 yıllarını içeren zaman diliminde geçmesi 
hem muhtevanın belirli bir atmosferde şekillenmesi, hem de kahramanların psiko-sosyal kimliklerinin 
aydınlatılması yönünde örülmüştür. Yunus, yine romanın asıl kahramanı olup, anlatıcı olaylara onun bakış 
açısıyla yaklaşmıştır.

Hak Çalabım, kurgusal yönü ağır basan bir roman olmaktan çok, Yunus Emre’nin hayatını roman imkânları 
içerisinde ama roman gerçekliğine uzak bir çizgide kaleme alınmış bir çalışma olarak değerlendirmek 
mümkündür. Roman kahramanları Yunus Emre’nin çevresindeki tarihi kimliklerden oluşturulmuş ve olaylar 
genel olarak menakıbnamenin dışına çıkamamış olsa da Yunus Emre’nin bireysel macerasını anlatması 
yönüyle biyografik çizgileri ağır basan bir eser olarak değerlendirilebilir.

Yunus Emre316 

Devrim Altay’ın kaleme aldığı eserde, Yunus Emre’nin Sarıköy’de başlayan, Karaman’da ilim tahsilinden sonra 
Tabduk Emre Dergâhı’nda devam eden dervişlik yolundaki maceraları anlatılmaktadır. Tarihsel bağlantılara 
önem verilen romanın olay örgüsünü; birden yediye ilk halka, yediden on dörde kadar ikinci halka, on dörtten 
on beşe kadar ise üçüncü halka oluşturur. Yaklaşık olarak romanın üçte ikisini kapsayan birinci halka kendi 
içindeki akışa göre farklı bölümlere de ayrılabilir. Romanın ilk bölümüne XIII. yüzyılda Anadolu’nun sosyo-
psikolojik yapısı hakkında bilgi verilerek başlanmış; Moğol zulmünden kaçıp Sarıköy’e yerleşen, Horasanlı bir 
derviş İsmail Efendi’nin 1238 yılında dünyaya gelen oğlu Yunus’un on yaşına kadar Sarıköy’de geçen hayatı 
konu alınmıştır. 

XIII. yüzyıl Anadolu’sunun sosyal ve siyasî durumu, Anadolu Selçuklu Devleti’nin güçsüzlüğü, otorite boşluğu, 
Moğol zulmü, kuraklık, Anadolu’nun ruh hali, mekân ögeleriyle Yunus Emre’nin dervişlik yolculuğundaki 

315 Mehmet Önal, Hak Çalabım, TDVY, Ankara 2010.
316 Devrim Altay, Yunus Emre, Alter Yayınları, Ankara 2010.
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değişim süreçleri ayrıntılı bilgilerle anlatılmaya çalışılmıştır. Hacı Bektaşı Veli ve Tabduk Emre felsefesinin 
verilmeye çalışıldığı Yunus Emre romanının vak’a zaman ve yeri XIII. yüzyıl Anadolu’suna Anadolu Selçuklu 
Devleti’nin parçalanma dönemine tesadüf etmektedir. Söylem açısından üçüncü şahıs ağzından verilen 
Yunus’un dili, romanın başından sonuna kadar aynıdır. 

Devrim Altay’ın Yunus Emre adlı eseri yine menkıbeden yola çıkarak yazılmış, menkıbelerle beslenen 
Yunus Emre portresiyle, roman gerçekleri altında yeniden kurgulanmaya çalışılmıştır. Eserdeki şahsiyetler 
ve hadiselerin derinlemesine tahlili yapılmamış, menkıbevi rivayetlerin günümüz diliyle ifade edilmiş 
olduğu eser, şiir önekleriyle değinilen konuların pek denk düşmediği hümanist bir hayat görüşü etrafında 
şekillenmiştir.

Yunus Emre317  

Mustafa Akgün’ün kaleme aldığı “Gel Gör Beni Aşk Neyledi” alt başlıklı romanın konusunu, Yunus Emre’nin 
buğday istemek için gittiği Hacı Bektaşı Veli’nin Dergâhı’nda başlayan dervişlik hikâyesi, bu yoldaki 
mücadelesi ve maceraları oluşturmuştur.

Bu eserde de tarihi-kültürel bir şahsiyet olan Yunus Emre bir roman kahramanına dönüştürülmüş, yazar 
Yunus’u bakış açısına göre yorumlayıp, tarihi bir roman olarak nitelediği çalışmasını menkıbelerle vekurgusal 
unsurlarla zenginleştirmiştir. 

Seçilen şiirlerin Yunus Emre’nin tasavvuf mertebelerine uygunluk taşımaması, olay örgüsünün kopukluğu ve 
yazarın sık sık araya girip okuyucuya çeşitli bilgiler aktarması romanın akıcılığını olumsuz yönde etkilese de 
yazarının bilgi birikimiyle XIII. yüzyılda yaşamış olan Yunus Emre’yi dillendiren, üçüncü tekil kişi anlatımlı bir 
roman ortaya konmuştur demek mümkündür.

Aşka Ağlayan Derviş

Mahmut Ulu’nun kaleme aldığı, Aşka Ağlayan Derviş318 de, menkıbelerde örülen Yunus Emre’nin hayat 
hikayesini ve dervişlik yolundaki efsanevî macerasını konu almıştır. Menkıbeleri yorumlayışında farklılıkların 
bulunması ve olay örgüsü anlatılırken peygamber ve evliya kıssalarının kullanılması romanın olay örgüsünün 
akıcılığını arttırmış, mekân öğesinden, genellikle atmosfer yaratmak ve kahramanların psikolojisini etkilemek 
amacıyla yararlanmaya çalışılmıştır. Romanın olaylarının geçtiği mekânlar, Sulucakarahöyük, Konya, Tabduk 
Emre Dergâhı ve Yunus’un seyahati sırasında gezip, gördüğü mekânlar olup gerçek olan Tabduk Emre dergâhı, 
diğer mekânlar ise ‘Hâlâ dünya kokan…’ Yunus Emre’nin bireysel macerasını tamamlayan mekânlardır. 

Olaylar, zaman olarak XIII. yüzyılın ikinci yarısında geçmekle beraber tam bir tarih verilmemiş, dönemin 
karakteristik olaylarına da pek değinilmemiştir. Romanın vak’a zamanı tam olarak belli değildir ve tarihsel 
dönem ayrıntıları ile verilmez. Moğolların Anadolu’yu yakıp yıkması bilgilerinden hareketle romanın vak’a 
zamanını tahmini olarak XIII. yüzyılın ikinci yarısı olarak belirleyebiliriz. Romanın anlatma zamanı ise bir gün 
olup, kahraman anlatıcı hikâyesini zamanda geriye yolculuk yaparak dile getirmiştir. Zaman tablosunun 
belirsizliğinden romanın anlatı yoğunluğuyla zaman grafiği arasında uyumsuzluk göze çarpmakla birlikte, 
Ulu’nun, “Aşka Ağlayan Derviş” adlı eserinde dil ve anlatımın kahramanların sosyal kimliklerine uygun olarak 
kullanıldığı, eserin estetik ve sosyal dokusunun verilmeğe çalışıldığı söz konusu olsa da yazarın Yunus’u 
biyografi ve kurgu gerçekliği çerçevesinde pek konuşturamadığı durumundan sözedilebilir.

Bunlardan başka, üzerinde durmayıp, isimlerini vermekle yetineceğimiz iki roman daha bu kategori 
çerçevesinde örneklenebilir ki, bunlardan biri, Erdem Sabih Anılan’ın Şehyini Arayan Derviş Yunus Emre319 ile

317 Mustafa Akgün, Yunus Emre Gel Gör Beni Aşk Neyledi?, Akgün Grup Yayıncılık, Ankara 2012.
318 Mahmut Ulu, Aşka Ağlayan Derviş, Karatay Akademi Yayınları, Konya 2012.
319 Şehyini Arayan Derviş Yunus Emre.
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Kıvanç Nalça’nın pek de biyografik özellikler taşımayan Tuz320 adlı çalışmasıdır.

Genel olarak değerlendirdiğimizde;

Yunus Emre’nin hayatını işleyen biyografik romanlarda menkıbevi malzemenin hep öne çıktığı, roman 
kahramanı Yunus Emre’nin küçük yaşlardan itibaren arayış içinde olduğu, huzursuz ama meraklı, varlık-
yokluk üzerine düşünen bir kişilik sergilediği görülmektedir. Yunus; ne aradığını bilmeyen, özlem, yalnızlık, 
ölüm korkusu, taşkınlık ve sevgi ekseninde yaşayan bir karakterdedir. Bu özelliklerinden dolayı öz itibariyle 
insanın adeta bir özetini kimliğinde taşımakta, söz konusu edilen bütün romanlar ana izlek olan aşk etrafında 
birleşerek bu ortaklığı belirginleştirmektedir.

Yunus Emre’yi merkez kahraman olarak yansıtan romanların akışında, onun farklı kurgular içinde geçirdiği 
tekâmülün anlatımı esas alınmıştır. 

Yunus Emre, bazı romanlarda medrese tahsili yapmış fakat dervişlik konusunda herhangi bir isteği 
bulunmayan bir tip, “Hünkâr Menkıbesi”nden beslenen eserlerde çiftçilik yaparak hayatını idame ettiren 
sıradan bir köylüdür. Toprakla uğraşan, ekin, bağ, bahçe yetiştiren insan, hayvan gibi canlı ve hareketli değil, 
duran bir varlık karşısındadır. Nebatlar üzerinde kuvvet ve cesaretin hiçbir tesiri yoktur; çünkü nebatlar, insan 
iradesinden ziyade tabiatın kanunlarına tâbidirler. İçinde bulunduğu durum, onu kolaylıkla gözle görülmez 
manevî kuvvetlerin mevcudiyeti fikrine götürür. Dolayısıyla, Yunus Emre’nin eserlerinde nebat sembolizmi söz 
konusudur. Yine, kendisinin böyle bir talebi olmadığı halde Yunus’a müritlik yolu açılmıştır. Bu durum mürit-
mürşit ilişkisi açısından düşünüldüğünde Yunus Emre konulu eserlerdeki romansal deha ortaya çıkmaktadır. 
Dervişlik, Yunus Emre’nin içinde mevcuttur fakat bunun açığa çıkabilmesi için bir elin ona dokunması gerekir. 
Bu el de Tabduk Emre’nin elidir. Tapduk dergâhına girmeden önce tabiatın rehberlik ettiği görülen, Yunus 
Emre’nin eserinde ve söyleminde yer alan en temel lirik imge Allah, Allah aşkı ile dolan peygamberler, 
evliyalar, erenler ve bir de bu dünyayı güzelleştiren ‘aşk ehli’ insanlardır.

Rüya, romanlarda ağırlıklı olarak özel bir anlatım aracıdır ve bazen aşkın güçlerin habercisi bazen arzuların 
sözcüsü olmuş ve eserlere de bu paralelde yansımıştır. 

Şiir de güçlü bir dil olarak aktarılmıştır. Türkçe söylemek ve Türkçenin işlenmesi noktası kahraman Yunus 
Emre’ye mal edilmiş bir duyarlılık olarak romanlarda kendine yer bulmuştur.

Bu romanların hemen hepsinin temelinde aynı menkıbelerin kullanılması, onları birbirine yaklaştırıp 
benzeştirerek romanların çözümlenmesini olumsuz etkilese de kurgusal zemin üzerinde Yunus’u günümüze 
taşıyarak özellikle gençlere tanıtma ve tanıştırma amacıyla yazılmış olmaları, genel anlamda bu eserleri 
başarılı kılmıştır.

Yunus Emre romanlarında göze çarpan önemli bir eksiklik ise; Yunus’un şiirlerindeki dille konuşturma 
veya o dönemin dilini kullanma çabaları olurken, bu yaklaşım biçimi Yunus Emre’yi roman kişisi olarak 
somutlaştıramamalarına neden olmuştur.

Eserlerde; biyografiye bağlanan unsurlar ana hatlarıyla hatırlatılırken kurgu kimlik ve kişiliklerin nasıl 
biçimlendirildiği ve iki Yunus arasında farkların nerelerde yoğunlaştığı anlatılmaya çalışılmış, bunların takdimi 
üzerinde durulmuş her anlatımın bir yorum olduğu kabulü ekseninde değerlendirilmiştir.

Kurgu dışı ifadelerin kurgusal olanlardan çok daha fazla olduğu bu eserlerin kurmaca olarak adlandırılmayacağı 
düşünüldüğünden Yunus’un Velâyetnâmelerde geçen anlatılarının dikkate alındığı gözlenmiştir. Gerçekliği 
tartışılsa da aynı anlatı üzerinden bir Yunus hikayesinin gerçekleştirilmesi, ele alınan eserlerin biyografik 
romanlar olduğunu göstermektedir. Oran açısından bakıldığında verileri çok sınırlı böyle bir hayatın edebî 
eser üreticisine çok daha geniş bir alan bıraktığı söylenebilir. 

320 Tuz, Altınbilek Yayınları, İstanbul-2014.
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Biyografik roman yazımında temel iki amaçtan söz edilir: Biri, yeterince tanınmayan birini ve temsil ettiği değeri 
tanıtmak; diğeri ise tanınmış birini anlatırken onun temsil ettiği değerleri hatırlatıp “güncelleştirmek…”321  
Yunus Emre’yi konu alan çağdaş romanlar için bunlardan ikincisinin geçerli olduğu açıktır. Onun yeniden 
üretilmesi, unutulduğu düşünülen değerinin hatırlatılması ve bazı değerlerin ona atfedilerek anlatılması 
söz konusu olup, ele alınan eserlerde pek çok farklı değerin farklı bağlamlarda ele alınmış olmasına rağmen 
“Yunus”, ana karakter ve anlatıcı olarak romanların akışında en önemli rolü üstlenendir. Merkezi kahraman 
olan Yunus Emre, dramatik aksiyon ve kimlik-kişilik tespiti noktasında örneklenen romanlarda oldukça farklı 
çehrelerle takdim edilmiştir. 

Romanlar teknik yönden çok karmaşık olmayıp, kronolojik bir akış esas olmakla beraber hikâye, zaman 
zaman geriye dönüşlerle aktarılmıştır. Bunlar arasında İskender Pala’nın Od, farklı bir teknikle anlatım ve 
kurguyu belirlemiş, bakış açısı ve aktarım Molla Kasım’ın anlatımıyla başlamış ve onunla son bulmuştur. Ara 
bölümlerde ise Yunus ve İsmail’in anlatıcılığında paralel zaman anlatımlarıyla çoğunlukla kronolojik ilerleyen, 
Yunus’un ve oğlunun dönüşümü şeklinde aktarılmıştır.

Romanların hemen hepsinde velâyetnamelerde anlatılan Yunus’un Hacı Bektaş Veli’yle karşılaşması ve Taptuk 
Emre’ye yönlendirilmesi süreci baz alınmıştır. Yunus Emre’nin Anadolu’yu dolaşan bir derviş olarak çizilmesi, 
şiirlerindeki ipuçlarından alınan biyografik bir malumat olarak düşünülebileceği gibi, eserin düşünce boyutu 
olarak da öne çıkarılmıştır. 

Yazarlar, Yunus Emre’nin bir derviş olduğunu, Osmanlı devletinin dervişlerle gazilerin ortaklaşa gayretlerinin 
sonucu ortaya çıktığını, bu dönemde Türklerin yerleşik hayata geçtiklerini, Mevlana’nın, Yunus Emre’nin ve 
Hacı Bektaşı Veli’nin ortak bir çizgide olması gibi romanların düşünce öğelerini farklı dozlarda yer vermişler, 
ancak bunlar romanların akışında yeni ve etkileyici bir tarz ortaya koyamamışlardır. 

Romanlarda kahramana ait özellikler toplu verilmemiş, bütüne yayılmıştır. Hemen hepsi kahramanın 
konumu Moğol İstilâsı zamanında ve toplumsal anlamda büyük bir değişim yaşanan bir çevrede 
kurgulanmıştır. Biyografik roman kabulü bu sosyal gerçekliği kabullenmeyi zorunlu kılmış, bu sürecin 
eserlerde değerlendirilişi genel kabuller noktasında benzer olmasına rağmen bunlardan Emine Işınsu, istilâ 
sürecini Yunus’un çocukluğuna denk düşürürken, İskender Pala Yunus’un etrafında yaşananlarla, aile kaybına 
bağlayarak anlatmıştır.

Bu farklı romanlarda gözlenen bir diğer husus; farklı kimlikler kazanmış Yunus özelinde, kültür tarihinin çok 
da net olmayan mutasavvıf şair algısına iki farklı imge eklenmiş olmasıdır; Anadolu’nun Türkmen çocuğu 
Yunus ve manevi iklimin Yunus Emre’si…

Romanlarda, mutasavvıf şair konu alınmasına rağmen hayatı ve hikayesi ile ilgili kabullerinin dikkat çekici 
oranda farklılaştığı görülür. Bu Yunus’u “okuma biçimi”ndeki farklılık kadar, bunu anlatanların farklılığına da 
işaret etmekte, eserleri de buna örneklik teşkil etmektedir. 

Romanların genelinde; Hacı Bektaşı Veli, Sarı Saltuk, Ahî Evran, Mevlânâ, Taptuk Emre Geyikli Baba, Kumral 
Abdal, Âşık Paşa, Hüsamettin Çelebi, Sultan Veled, Hayme Ana gibi devrin önemli mutasavvıfları Yunus’un 
kısa süreli fikir alışverişinde bulunduğu kişilerdir. Yazarlar Yunus’u anlatmaktan çok devri anlatmak kaygısıyla, 
bunları anakronik olarak kullanmış, dönemin maneviyat mimarlarının kabullerine ve inanç dünyasına 
katkılarına dair bilgiler aktarmaya çalışmışlardır. 

Binlerce yıllık sufi kültürüne dayanarak roman kurgusu ve anlatımı içinden, hemen bütün eserlerde 
menkıbevi malzemenin öne çıktığı görülürken, anlatının merkez kişilik Yunus Emre’nin küçük yaşlardan 
itibaren koyulduğu bir arayış yolculuğu olduğudur. Onun bu tekâmül sürecinde huzursuz, varlık-yokluk 
üzerine düşünen, soran, sorgulayan bir kişilik sergilediği görülmektedir. 

Yunus Emre’yi konu edinen eserlerde; içlenip güzel şiirler söyleyen profilin yanında zamandan ve mekândan 
soyutlanmış, mistik ya da pastoral bir atmosferde çizilen bir roman kahramanı olarak belli bir coğrafyada
321 Mustafa Apaydın, “Biyografik Roman Türünün Türk Edebiyatındaki Gelişimi Üzerine Bazı Dikkatler”, Hece Türk Romanı Özel 
Sayısı, 2002, ss. 65-66-67.
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yaşayan, insani duyarlılıklarla dolu, sıkıntıları, pişmanlıkları olan ve pek çok mücadeleden hem bireysel hem 
manevi olgunluğa ulaşarak çıkan bir tip olarak ortaya koyulmaya çalışılmış, bazıları bunda daha başarılı 
olmuşlardır.

Yunus’un konu ve başkahraman olarak işlendiği bu eserlerden, başarılı bir biyografik bir roman sayılabilecek 
Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri’de, tarihî gerçekliklerle menkıbeler arasındaki dengeyi çok iyi sağlayabilen 
Emine Işınsu, şahıs kadrosunu bir araya getirirken çok titiz davranmış, Yunus Emre’yi merkez kahramanı olarak 
ele almıştır. Beşir Ayvazoğlu eser için; “Allah yolundaki tekamülünün safhalarını anlattığı Yunus’un menkabevi 
hayatının genel çerçevesini korumakla birlikte olağanüstülüklere pek itibar etmez, menkıbe dilini roman diline 
tercüme etmeye çalışır. Olayları bir kıssahan gibi değil, bir romancı gibi insanların iç dünyasına girerek anlatır 
ve olay örgüsünün gerektirdiği yeni karakterler ve olaylar yaratır. Yunus romanın sonuna kadar herkes gibi bir 
insandır. Sadece romanın sonunda, Tapduk Emre’nin dergahına dönüp kabul edildikten sonra (“Bizim Yunus mu?” 
menkıbesi) o geceyi geçirmek için girdiği eski hücresi birden aydınlanmaya başlar…” demektedir.322 

Eserlerin genelinde; menkıbevi malzemenin öne çıktığı, merkez kişilik Yunus Emre’nin küçük yaşlardan 
itibaren bir arayış yolculuğu içinde olduğu, huzursuz, varlık-yokluk üzerine düşünen ve tekâmül sürecindeki 
bir kişilik sergilenirken özellikle Bir Ben Vardır Bende Benden İçeri ve Od’da de karakterler ve onlara yüklenen 
fonksiyonların tespiti başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Böylece; eserlerinde tasavvuf ve buna bağlı 
menkıbelerin güzel bir kurgu içerisinde işlenebileceğini de kanıtlayan yazarlardan özellikle Emine Işınsu 
ve İskender Pala ‘Yunus’ olarak seçilen özel bir derviş tipinin karaktere dönüşmesini daha başarılı bir şekilde 
sağlamışlardır, demek mümkündür. 

Gerçeklik ve kurgunun iç içe işlendiği bu tarz eserlere, edebi değeri kadar genç kuşaklara insan sıcaklığıyla 
yoğrulmuş kültürel derinliği anlatmak isteyen toplumların ihtiyacı olduğu durumu önemlidir. İncelenen 
romanlarda Yunus Emre’nin biyografisi esas alınarak Türk dervişlerinde ortaya koyulan misyona yüklenen 
bir Yunus Emre portresi sunulmuştur. Yunus Emre ile ilgili menkıbelerin roman/biyografi adı altında yeniden 
sunulmasıyla oluşturulan bu ve başka çalışmalarda asıl kahraman odur. 

Yunus Emre hakkında azımsanmayacak biyografik roman diyebileceğimiz pek çok çalışma bulunmaktadır 
ama Yunus’un, kabına sığmayan, zengin, eşsiz ve evrenselliğe açılan yönü bunlara pek çoklarının daha 
eklemlenmesini gerektirmektedir. 
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Tarihte Bir Kahraman (Balak) Belek Gazi/

Roman Kahramanı Balak Gazi

Yasemin MUMCU*

Giriş

Roman, bir kurgudur, tarihî roman ise tarih ve kurgunun harmanlanmış şeklidir. Tarih araştırmaları yapan 
tarihçi, “geçmişin kaydedilmeye değer yönlerini ortaya koyan, insanları geçmişini tanımaları yönünde 
bilgilendiren âlimdir. Yani geçmişin var olabilmesi için mutlak surette tarihçiye ihtiyaç vardır. E. H. Carr, tarihsel 
gerçekliğin tek başına bir değer ifade etmediği görüşündedir. Gerçekliğin ancak tarihçinin başvurusu sonucu 
değer kazandığını söyler. Tarihsel gerçekliğin hangi düzen içerisinde ve ne kadar saf bir halde sunulacağına, 
ancak tarihsel gerçekliği kayıt altına alan tarihçi karar verir.”323 Tarihçiler “tarih incelemelerini, kendi 
birikimlerine, yaratıcılık güçlerine, ideolojik ve kültürel değerlerine, toplumsal yapıya bağlı olarak sadece dil 
ortamında” kurgularlar.324 Bunu yaparken de kendilerine göre önem taşıyan, öncelik arz edenleri seçerler. Yani 
tarihsel gerçeklik de belli bir noktaya kadar kurgu olarak kabul edilebilir. Nasıl roman kahramanları hakkındaki 
bilgimiz, roman yazarının bilmemizi istediği kadarıyla sınırlıysa, tarihe dair bilgilerimiz de tarihçinin, bilmemizi 
istediği sınırlar içinde kalır. Tarihçi ne kadar objektif ve tarafsız kalmaya çalışırsa çalışsın, bunu tam anlamıyla 
başarması neredeyse imkânsız gibidir. Tarihçi, elindeki belge ve bilgilere dayanarak “tarih” adı altında verdiği 
anlatının bir varsayım olduğunun bilincindedir; ancak yine de ortaya koyduğu “tarih”te kullandığı dil, “bunun 
varsayım olduğunu gizleyen bir dildir.”325 

Tarihi roman yazarı da tarihçinin tarihsel gerçeklik olarak sunduğu anlatıyı veya malzemeyi alır, muhayyilesinde 
yoğurmak, tarihin bilinmeyen bölümleri üzerinde kurgu oluşturmak suretiyle olayı yeniden okuyucuların 
dikkatine sunar.326 Yani roman yazarı, elindeki malzemeyi kullanarak bir yaratmada bulunur. Bir tarafta tarih 
bir tarafta tarihte yaşananları ele alarak kurgulanmış bir tarihi roman vardır.

Tarihle roman arasındaki ayrım veya ilişki söz konusu olduğunda Alain’in şu sözleri ilgi çekicidir: “İnsanın 
gözlenebilen bütün yaşamı (yani eylemleri ile eylemlerinden çıkarılabilen iç dünyası) tarihin ilgi alanına girer. 
Romanın ilgi alanına giren yanı ise salt tutkuları, yani kibarlığından ya da utandığı için sözünü edemediği 
bütün sevinçleri, üzüntüleri, düşleri, duygu ve düşünceleridir.”327 Bu açıdan bakıldığında tarihsel gerçeklik ve 
tarihi roman birbirini tamamlayarak insanlık tarihini meydana getirir de diyebiliriz. 

Tarihçi ve tarihi roman yazarı arasındaki ilişkiyi özetlememiz gerekirse şunu söyleyebiliriz: Tarih, tarihçinin 
elinde onun önem ve önceliğine göre şekillenir, tarihsel gerçeklik olarak ortaya konur; tarihi roman yazarı 
da bu anlatıyı alarak kendine göre yeni bir düzenlemeye tâbi tutar. Ancak onun amacı, tarihçinin eksiklerini 
ortaya çıkarmak veya ondan farklı şeyler söylemek değil, tarihsel gerçekliği roman okurunun merakını 
çekecek; bazen kendi gerçeklerini yansıtacak şekilde ifade etmektir. Fethi Naci’nin ifadesiyle tarih bilimi insanı 
soyutlayarak tarihi anlatırken, romancılar tarihsel olayları değil, olayların insanlar üzerindeki etkilerini dile 
getirmek durumundadır.328 Hiç kuşkusuz tarihi roman okuru, tarihi de merak eder, tarihsel olayları öğrenmek 

ister; ancak onun asıl istediği, amacı yaşanan tarihi olayların insanlar üzerinde ne gibi etkiler yarattığını 

* Prof. Dr., İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi.
323 Yakup Çelik, “Tarih ve Tarihi Roman Arasındaki İlişki, Tarihi Romanda Kişiler”, Bilig, S. 22, 2002, s. 50.
324 S. Dilek Yalçın-Çelik, Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yay., Ankara 2005, s. 
24.
325 Yakup Çelik, a.g.m., s. 62. 
326 Yakup Çelik, a.g.m., s. 53
327 E. M. Forster, Roman Sanatı, Adam Yay., İstanbul 2005, s. 85.
328 Yakup Çelik, a.g.m., s. 62.
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öğrenmektir. Çünkü tarih, olayları bir bütün olarak anlatmak, yansıtmak derdindeyken romanda önemli olan, 
“anlatılan olayları belirli bir disiplin ve bütünsellik içinde sunabilmektir.”329  

İnsanlığın belli bir zamanda yaşamış olduğu olayların tarih adı altında bize sunulmasındaki gerçekliğin niçin 
sorgulanması gerektiğini Forster’ın şu düşüncesine bağlı olarak söyleyebiliriz: “İster yaşamdan kitaplara olsun 
ister kitaplardan konuşmalara, gerçeği bir alandan başka bir alana aktarmaya çalıştık mı, bir şeyler olur ve 
gerçekliği” bozulur.330 Bu noktada gerçekliğin bozulduğu yer tarihi romanlardır. 

Gerçeklik ve kurmaca arasındaki bağlantıya bir bakış açısı da Gürsel Aytaç’tan gelir. Yazarın malzemesinin 
gerçeklik ve hayal olduğunu ifade eden Aytaç, gerçekliğin sosyal ve bireysel olduğu gibi tarihsel de 
olabileceğini, bu gerçekliğin yaratıcı yazarın ruh merceğinden geçtikten sonra nitelik değiştirerek kurmacaya 
dönüştüğünü söyler.331 Bu kurmacada yazar, “gerçeği dile getirme veya objektif olma iddiasında değildir”, o 
“aydınlatılmamış ayrıntılara” girmek derdindedir.332 

Tarihçinin ortaya koyduğu tarihsel gerçeklik ve ondan yararlanarak kendi kurgusunu yaratan yazar arasındaki 
ilişkiden kısaca bahsettikten sonra bildirimizin konusu Balak Gazi’ye geçebiliriz. Zuhuri Danışman tarafından 
kaleme alınan Balak Gazi romanı333, 1949 yılında Ankara’da yayımlanan Kudret gazetesinde tefrika edilmiş 
ve kitap olarak da 1957’de Samim Sadık Yayınları arasında çıkmıştır. Balak Gazi üzerine uzun yıllar yerli ve 
yabancı çeşitli kaynaklardan araştırma yapan Nureddin Ardıçoğlu’nun ifadesine göre, elindeki malzemeyi 
Zuhuri Danışman’a vermiş ve onun bu romanı yazmasına vesile olmuştur. Ardıçoğlu kendisi de daha 
sonra Harput Hükümdarı Balak Gazi adlı eseri 1963’te Turan gazetesinde tefrika halinde bastırdıktan sonra 
1966’da kitap haline getirmiştir. Önsözde ifade ettiğine göre Ardıçoğlu “Anadolu Türk tarihinin çok mühim 
simalarından biri olan Nurüddevle Balak Gazi hakkında, her devirde ve her dilde yazılmış ne varsa hepsini 
büyük bir zevk ve merakla toplamış”tır. Yararlandığı isimler Şark müverrihlerinden İbn ül-Azimî, İbnü’l-
Kalanisî, İbnü’l-Esir, İbnü’l-Adim, Sıbt ibnü’l-Cevzî ve Ebu’l-Fida ile Ermeni müverrihlerinden Urfalı Mateos, 
Frank müverrihlerinden Guillaume de Tyr, Foucher de Chartres ve Albert d’Aix’tir.334 

Ardıçoğlu, eserin Önsöz’ünde okuyucuları, inanılmaz hadiseler ve olağanüstü heyecanlı olaylarla 
karşılaşacakları ve bu nedenle onu roman zannedecekleri yönünde uyarır. “Bu kitapta yazılı olan ne varsa 
hepsi tarihtir. Ben çok şey katmadan, eski müverrihlerin kahraman Balak Gazi hakkında yazdıklarını topladım 
ve bir araya getirdim.” derken yukarıda sözünü ettiğimiz noktaya gelmektedir. Balak Gazi’nin hayatını, 
zaferlerini, yenilgilerini anlatan eski müverrihlerin yani tarihçilerin eserlerinden yola çıkarak kendi eserini 
meydana getirmiştir. Balak Gazi tarihe mal olmuş, büyük bir Türk mücahididir; ancak onun yaşadıkları/
yaşattıkları, adına müverrih dediğimiz kişiler tarafından Ardıçoğlu’nun da eseri içinde defaaten söylediğine 
göre farklı şekillerde anlatılmıştır. “... tekrar edelim ki, elinizdeki bu kitapta yazılı vakalar ne bir roman ne de bir 
destandır. Tamamen tarihî hakikatlardir.”335 derken bu hakikatlerin kime göre olduğu sorusu akla gelmektedir.

Roman kahramanı Balak Gazi’ye geçmeden önce tarihî bir şahsiyet olarak Balak Gazi’den (bazı kaynaklarda 
Belek Gazi olarak da geçmektedir) bahsetmek doğru olacaktır. Prof. Dr. Mükrimin Halil Yinanç Balak Gazi’yle 
ilgili olarak şu bilgiyi verir:336 “Balak bütün ömrünü gaza ve cihad içinde geçirmiş, ülkesinde emsalsiz bir sükûn 
ve asayiş temin etmiş, adalet ve kanunu hâkim kılmış, dindar ve mütevazı bir emir idi. Ölümü Müslümanlık ve 

 Türklük için hakiki bir zıyâ ve musibet olmuş ve mağlup olmaya başlayan Haçlıların yeniden kalkınmalarına 
sebebiyet vermiştir. Haçlılar böyle korkunç ve galip bir düşmandan kurtuldukları için çok sevinmişlerdir. Balak 
yalnız Suriye tarihinde değil, Anadolu tarihinin seyir ve cereyanı üzerinde de tesir icra etmiştir.” 

329 Forster, a.g.e., s. 69.
330 Forster, a.g.e., s. 150.
331 Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Papirüs Yay., İstanbul 1999, s. 32.
332 Yakup Çelik, a.g.m., s. 63.
333 Zuhuri Danışman, Balak Gazi, Kaknüs Yay., İstanbul 2010.
334 Nureddin Ardıçoğlu, Harput Hükümdarı Balak Gazi, Ajans-Türk Matbaası, Ankara 1966, s. 22.
335 Nureddin Ardıçoğlu, a.g.e., Önsöz.
336 Nureddin Ardıçoğlu, a.g.e., Sunuş yazısı.
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Balak/Belek Gazi’nin doğum tarihiyle ilgili kesin bir bilgiye ulaşmamız mümkün olmadı. Ancak çok genç 
yaşlarından itibaren cengâver bir ruha sahip, mücadeleci bir kişi olduğu kaynaklarda vurgulanan ortak bir 
özellik.337 11. asrın sonlarında Harput bölgesinde, kurucusu Çubuk Bey olan Çubukoğullarının kurduğu bir 
Türk hükümeti mevcuttur ve bu hükümetin yerini, Sultan Alparslan’ın kumandanlarından Artuk Bey’in 
kurduğu Artukoğulları beyliği alır. Artuk Bey’in dört oğlundan biri olan ve tarih kaynaklarında kendisi 
hakkında fazla bilgi bulunmayan Behram, Balak Gazi’nin babasıdır ve onu erken yaşta kaybettiği için amcaları 
İlgazi ve Sukman (bazı kaynaklarda Sökmen olarak da geçmektedir) Beylerin yanında yetişen Balak Gazi, 
onlarla birlikte Haçlılara karşı pek çok mücadeleye girmiştir. 

12. asır başlarında İran, Irak, Suriye ve Anadolu’da kurulan çeşitli Türk beylikleri arasında hâkimiyet kavgaları 
mevcuttu. 11. asır sonlarından itibaren Anadolu’yu geçerek gelen Haçlılar da Suriye ve Güney Doğu 
Anadolu’nun bir kısmını istila ederek Kudüs’te bir krallık, Urfa, Antakya, Trablus ve Maraş’ta prenslik ve kontluk 
kurmuşlardı. İşte Balak Gazi’nin bütün hayatı, bu iki taraflı mücadele içinde geçmiştir. Onun amacı Türk birliği 
kurarak Haçlılara aman vermemek, onları Anadolu sınırları dışına atmaktı. Balak Gazi amcalarından yardım 
almakla birlikte çok daha fazlasını kendi teşebbüsüyle elde ettiği Harput’tan Halep’e ve Harran’a kadar uzanan 
büyük bir devlet meydana getirdi. 

Balak’ın ilk sahip olduğu yer, amcası Sukman Bey tarafından kendisine verilen Suruç’tur. Haçlıların büyük 
bölümü Kudüs’e inerek orada Kudüs Krallığını kurarken Şimal-ı Suriye ve Güneydoğu Anadolu’da kalan 
Haçlıların ilk mücadelesi Suruç için Balak’la olmuştur. Urfa (Edessa) kontluğunu kuran Kont Baudouin Suruç’u 
da almak istemiş ve amacına ulaşmıştır. Suruç’un Haçlıların eline geçmesiyle ilgili farklı açıklamalar vardır. 
Bir kısmı Balak’ın Suruç halkına zulüm yaptığı için Suruç halkı tarafından Haçlılara teslim edildiğini, bir kısmı 
Balak’a isyan ederek Baudouin’e teslim edildiğini söylerken Sur Piskoposu Guillaume de Tyr, Kont’la mücadele 
için yeterli kuvvete sahip olmayan Balak’ın Kontla samimi ilişkiler kurarak kaleyi teslim etmeyi düşündüğünü 
ve bu sebeple diğer Türkmen beylerinin Balak’a düşman olduğunu ifade etmektedir. Oysa Balak’ın Kont’la 
iyi ilişkiler kurması, planları dahilindedir ve amacı ona kaleyi teslim ederken tutuklamaktır. Ancak bu planını 
gerçekleştiremez ve Suruç’u kaybeder. 

Tarihsel gerçekliğin tarihçiye göre, tarihçinin dünya algısı, ideali ve önceliğine göre değiştiğini ispatlayan 
güzel bir örnek olarak Suruç kalesinin işgalini verebiliriz. Özellikle yabancı müverrihler Balak’ın kötü, 
adaletsiz bir hükümdar olduğu için kale halkı tarafından sevilmediğini ve kalenin Haçlıların eline geçmesinde 
bunun önemli bir rolü olduğunu ifade ederken Ardıçoğlu bu suçlamaların hiçbir şekilde doğru olmadığını 
belirtmektedir. Ona göre Balak’tan memnun olmayanlar Suruç’ta yaşayan gayri müslimlerdir. Kalenin 
Baudouin’in eline geçmesinden sonra bütün Müslümanlar kılıçtan geçirilmiştir. 

Suruç’u 1098’de kaybettikten sonra yanındaki az sayıdaki Türkmeniyle Haçlılara karşı küçük zaferler elde 
eden Balak, herhangi bir yere yerleşememiştir. Amcası İlgazi Bey 1100’de Sultan Berkyaruk tarafından Bağdat 
şahneliğine yani valiliğine atanır. Ancak Berkyaruk’un ölümünden sonra onun yerine geçen Sultan Gıyaseddin 
Mehmed’le Artukoğullarının arası hiç iyi olmamış, Sultan’ın komutası altında yapılan savaşlarda Artukoğulları 
gönülsüz mücadele etmişlerdir. 1110’da yapılan muharebe sonrasında Musul hâkimi Emir Mevdud, Harran 
şehrini alınca burayı İlgazi Bey’e vermiş, bu durum diğer Türkmen beyleri tarafından hoş karşılanmamıştır. 
İlgazi Bey bunun üzerine askerlerini toplayarak Mardin’e geri döner. Balak, amcasıyla dönmemiş ve amcasına 
kızan emirlerin hırsları sonucu Muş bölgesindeki Aidziats kalesine hapsedilmiştir. 

Tarihle veya tarihsel gerçeklikle tarihi romanın birbirinden ayrıldığı noktayı Balak’ın kaleye hapsedilmesi 
olayında açıkça görüyoruz. Balak’ın hapsedilmesindeki gerekçe romanda da aynı şekilde verilmesine rağmen, 
tarihsel gerçeklikte Balak, onun kaleye hapsedilmesini sağlayan Sukman Kutbî’nin ölümü üzerine bir yıl sonra 
oradan kurtulmuştur, romanda ise Balak’ın, hapsedildiği ve bir insanın hiçbir şekilde kurtulamayacağı bu 
kuleden kendi çabalarıyla, toprağı kendisinin de ne kadar sürdüğünü bilemediği bir zaman içinde tırnaklarıyla 
kazıyarak kurtulduğu anlatılmaktadır. Kendisini kurtarmaya gelen Kurtboğa ve Ferhunde’den önce kuleden 
kurtulmayı kendi çabalarıyla başarmıştır. 
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Aidziats Kalesinden kurtulduktan sonra etrafına büyük bir kuvvet toplayan Balak, kısa zaman içinde Genç, 
Çabakçur, Palu ve Tunceli’nin güney kısımlarını işgal ettikten sonra Palu’yu hükümet merkezi yaptı. Malatya’da 
hüküm süren, Alparslan’ın oğullarından Tuğrularslan küçük yaşta olduğu için annesi Ayşe Hatun, oğluna 
atabek tayin ettiği ve kendisiyle evlendiği İlarslan’ı tevkif ettirdikten sonra Balak’la irtibata geçerek onu 
oğluna atabek tayin etti ve kendisiyle evlendi.338 Malatya’nın idaresini de böylece eline alan Balak Gazi artık 
çok daha güçlü bir hükümdar olarak Haçlılarla muharebelerine devam etmiş, 1115 Yaz’ı başlarında Harput’u 
alarak burayı hükümet merkezi haline getirmiştir. 

“Balak Gazinin bu devirdeki durumundan bahseden müverrihler onun şevket ve kudretinde müttefiktirler. 
O artık gerek Anadolu’daki gerek Kuzey Suriye ve el-Cezire’deki hükümdarların en kuvvetlilerinden biri 
haline gelmişti. Süryani müverrihi Mihael onun ‘Artuk hanedanından en meşhur hükümdar’ olduğunu söyler. 
Guillaume de Tyr de ‘Türk hükümdarlarının en muhteşemi ve en kudretlisi’ diye bahseder.”339  

Balak’ın bundan sonraki hayatı hep muharebelerde geçmiş, amcası İlgazi Bey’in 1122’de ölmesinden sonra 
Haçlılar ve Türk emirlerle mücadelesine tek başına devam ederek büyük başarılar elde etmiştir. Harput’tan 
Halep’e, Doğuda Mardin ve Meyafarkin’e kadar olan geniş topraklarda hüküm sürmektedir. 1123’te kendisine 
Gazi unvanı verilerek Irak Selçuk Sultanı Mahmut tarafından Haçlılara karşı savaşan Müslüman ordularının 
başkumandanı tayin edilmiştir. 

Haçlılarla mücadelesine devam eden ve Antakya Prensliği sınırlarına kadar gelen Balak, buradan geri dönmek 
zorunda kalır; çünkü Harput kalesi, kalenin onarımında çalışan Ermeni ustalar ve kaleye gizlice giren Ermeniler 
tarafından işgal edilmiş ve kalede esir bulunan Kral Baudouin serbest kalmıştır. Durumdan haberdar olan 
etraftaki Türkmen beyleri ve emirleri tarafından kale muhasara edilmiş ve Balak beklenmiştir. 15 günde beş 
yüz kilometrelik yolu Urfalı Mattheus’un ifadesiyle kartal süratiyle gelen Balak, çok sağlam inşa edilen Harput 
kalesini her zamanki saldırı taktikleriyle alamayacağını anlayarak askeri dehasını ve zekâsını gösterir ve kireç 
kayaları üzerine oturan kalenin duvarlarını altına büyük hendekler açtırmak suretiyle yıkar ve kaleyi geri alır. 

Tarihsel gerçekliğin farklı şekillerde ortaya konulmasını Harput Kalesinin Türkler tarafından tekrar alınması 
sonrasında yaşanan olayların anlatımında da görmekteyiz. Müslüman müverrihlerinden İbnü’l-Adim şöyle 
anlatır:340 “Balak Gazi kaleyi zapt ettikten sonra, burada bulunan Franklardan hepsini ve küfranı nimet etmiş 
olan kendi adamlarını öldürttü. Yalnız Baudouin’in, Galeran’ın ve Kralın yeğeninin hayatlarına dokunmadı.” 
Hıristiyan müverrihler ise daha korkunç sahneler tasvir etmektedir:341 “Balak o gün bütün esirleri imha etti. 
Bunlar takriben 65 kişi kadardı ve ayrıca 80 kadar güzel kadın vardı. Balak bunları kalenin duvarlarından aşağı 
attırdı.” Frank müverrihi Guillaume de Tyr de yaşananları şöyle anlatmaktadır:342 “Kralı ve kendi senyörleri 
olan Josselin’i kurtarmak için kaleye girmiş olan Ermeniler korkunç şekillerde öldürüldüler. Bunlardan bir 
kısmı direklere bağlandılar ve atılan oklara hedef teşkil ettiler. Diğer bir kısmı diri diri çarmıha gerildiler veya 
yakıldılar yahut duvarlardan aşağı atıldılar.” 

1124 Nisan ayı başlarında Melik Rıdvan’ın kızı Ferhunde Sultan’la evlenen Balak, vakit geçirmeden tekrar 
yola koyulur ve Haçlılarla işbirliğinden kuşkulandığı Menbic kalesi valisi Gümüştekin oğlu Hisan (tarih 
kaynaklarında Hassan)’ı, amcazadesi Timurtaş’a tutuklatır. İç kaleye sığınan Hasan’ın kardeşi İsa’yı yakalamak 
ve kaleyi tam olarak almak için mancınıklar kurdurur. Onları teftiş ettiği sırada, kale surlarına çok yaklaşır ve 
kaleden atılan bir okla hayatını kaybeder. Onun ölümü ile ilgili de farklı bilgiler verilmektedir. Bazı müverrihler 
İsa tarafından, bazıları kaledeki bir ateşe tapan tarafından öldürüldüğünü yazarken Guillaume de Tyr çok 
farklı bir şey söyler. Ona göre kale önlerinde yaşanan muharebede Balak, Josselin’in darbeleri sonucu ölmüş 
ve yine onun tarafından kafası kesilmiştir. 

338 Nureddin Ardıçoğlu bu evliliğin 1112 sonları veya 1113 başları olduğunu söylerken Claude Cahen 1118 tarihini 
vermektedir. Bkz. Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, E Yay., Tarih Dizisi, İstanbul 1984, s. 101. 

339 Nureddin Ardıçoğlu, a.g.e., s. 19.
340 Nureddin Ardıçoğlu, a.g.e., s. 39. 
341 Nureddin Ardıçoğlu, a.g.e., s. 39.
342 Nureddin Ardıçoğlu, a.g.e., s. 39.
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Nûrüddevle Belek, Ortaçağ İslam dünyasının yetiştirdiği en önemli simalardan birisidir. Hem çok iyi bir asker 
hem çok iyi bir teşkilatçıdır. Elde ettiği bütün güç ve üne rağmen büyük bir alçak gönüllülükle amcasının 
emrinde savaşlara katılmış ve büyük zaferler kazanmıştır. Bütün yaşamını Haçlılarla mücadeleye adamış ve 
onlara o zamana kadarki en büyük darbeleri vurmuştur. Belek’in zamansız ve ani ölümü Haçlılar arasında 
büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Çünkü onun ölümünden sonra Müslümanlar arasında büyük bir çözülme 
başlamış, topraklar Haçlılar tarafından talan edilip, Müslümanlar da katledilmiştir.343 

Balak Gazi’nin askerî dehası ile ilgili olarak da şunları söyleyebiliriz: “Belek Gazi Halep’e ve Kuzey Suriye 
bölgesine çok önem veriyordu. Türklerin Yakındoğu’daki kaderleri ve Müslümanların geleceğinin buralarda 
yattığını görmüş, ne pahasına olursa olsun bu bölgenin elde tutulması gerektiğini anlamıştı. Anadolu ve 
Suriye, Oğuz Türklerinin vatanı olacaksa bunun yolu ona göre öncelikle Antakya-Hatay-Menbic hattından 
geçmekteydi.”344 

Balak Gazi’nin ölümünden sonra Müslüman dünyasında zayıflama olsa da onun Haçlılar ile mücadele ruhu 
Müslümanlar arasında tutunmuş, yeni bir uyanışa sebep olmuştur. “Ölümünden sonra onun izinden gidenler, 
Haleb-Menbic hattını düşmana teslim etmemişler, dolayısıyla Belek’in emekleri ve enerjisi heba olmamış, Türk 
ve İslam dünyasında asırlarca varlık mücadelesi olarak devam ettirilmiştir.” 

Roman Karakteri Olarak Balak Gazi

Tarihi bir kahraman olarak Balak Gazi’den bahsettikten sonra roman kahramanı olarak Balak Gazi’ye geçebiliriz. 
Zuhuri Danışman tarafından kaleme alınan Balak Gazi romanını popüler romanların bir kolu olan popüler 
tarihî romanlar içinde ele almak daha yanlış olmayacaktır. Popüler romanların genel özellikleri arasında yer 
alan sanatsal/estetik bir gaye güdülmeksizin yazılmak, okurun fikrinden çok duygu ve heyecanlarını harekete 
geçirmek, kolay anlaşılıp rahat çözümlenmek, okurda belli bir seviye aramamak, çok sayıda okura ulaşmak 
gibi özellikler bu romanda da karşımıza çıkmaktadır. “Sanatsal/estetik kaygılarla yazılan ve öncelikle “sanat” 
vasfı ön planda olan tarihî romanlardan farklı olarak, popüler tarihi romanlar, genelde sanat dışı niyetlerle 
yazılır/yayımlanır/ okunurlar.”346 Milan Kundera’ya göre popüler tarihi romanlar hayatın hiçbir yeni alanını 
keşfetmemekte; yalnızca söylenmiş olanı onaylamaktadır.347 Danışman’ın romanı da Balak Gazi ve dönemi 
hakkında bize yeni bilgiler vermemekte, yazar, Ardıçoğlu’ndan elde ettiği malzemedeki bilgileri adeta 
onaylamaktadır. Tabii bunu yaparken malzemeyi kendine göre yeniden şekillendirmekte, bize tarihsel 
gerçeklikle harmanladığı bir kurgu sunmaktadır.

Popüler tarihi romanlarda; “romanda geçen olayların içerdiği dönemin siyasi ve ekonomik yönlerine herhangi 
bir tahlili bakış yöneltilmez. Romancı bu konuda roman diliyle herhangi bir tahlil yapmaktan çok, bazı gerçek 
tarihi kaynaklardan alıntılar yaparak devri tanıtmaya çalışır.”348 Bu bilgiye dayanarak Balak Gazi romanında da 
dönemin siyasi durumu hakkında Balak Gazi merkezli bazı bilgiler verilmesine rağmen bunlarda herhangi bir 
tahlil veya yorumun yer almadığı görülmektedir. Çünkü tarihi roman yazarının amacı olayları değil, olayların 
insanlar üzerindeki etkilerini tahlil etmektir.

Balak Gazi, Mehmet Kaplan’ın çizdiği ALP tipine çok uygundur. Atla ulaşıma dayalı bir kültür; sürü, av ve akına 
dayalı bir yaşama tarzı, göçebe medeniyeti, şerefini ve ailesini koruma ve kurtarma, vücut kuvveti ve cesaret, 
tek başına olma, kendine güvenme... Bütün bu özellikler Balak Gazi’nin şahsında toplanmıştır. Balak Gazi, ata 
binmekte çok ustadır, neredeyse tüm hayatı at sırtında geçmiştir. Güneydoğu Anadolu’da Türk-Müslüman 

343 Aydın Usta, “Artukoğlu Belek Gazi’nin Siyasi Faaliyetleri”, Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, İstanbul 2005, s. 367.
344 İlhan Erdem, “Haçlılar ile Mücadelede Menbic ve Emir Belek”, TAD, S. 64, 2018, s. 202.
345 İlhan Erdem, a.g.m., s. 203.

346 Şaban Sağlık, “Tarihî Popüler Türk Romanlarında Yüceltilen Bir ‘Değer’ Olarak ‘Türk Kimliği”, İlmî Araştırmalar, S. 14, İstanbul 
2002, s. 145.
347 Şaban Sağlık, a.g.m., s. 148. 
348 Şaban Sağlık, a.g.m., s. 148.
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birliğini sağlayabilmek adına devamlı akınlar yapmış, Haçlıları büyük kayıplara uğratmıştır. Belli bir yeri 
yoktur. Bir kaleyi aldığında oraya yerleşir; bazen burayı kaybeder veya daha önemli ve kuvvetli bir kaleyi 
aldığında burayı hükümet merkezi yapar. Şerefi onun vaz geçemeyeceği en büyük ve önemli değerlerinden 
biridir. Aidziats kalesinden kendi insanüstü çabalarıyla kurtulduktan sonra hayatına devam edebilecekken 
yanındaki arkadaşı, yoldaşı Kurtboğa ve sevdalısı Ferhunde Sultan’a, önce Sultan’a gidip durumu anlatmak, 
yaptığı hareketlerin sebeplerini açıklamak istediğini ve eğer Sultan yine de onu suçlu görürse kaleye kendi 
isteğiyle geri döneceğini söyler. Şerefini kaybetmiş bir kişi olarak yaşamak istemez. Onun at sürmek kadar ok 
ve mızrak kullanmakta da büyük maharetleri vardır. Gücü ve cesareti Haçlıları hem korkutur hem de onların 
kendisine saygı duymasını sağlar. Alp tipinin bir diğer özelliği olan tek başınalık da Balak Gazi’de görülür. 
Türkmenlerine şöyle hitap eder: “Benim sevgili dostlarım, cesur Türkmenlerim!.. Bu dünyada arkamdan 
ağlayacak tek kimsem yok.”349 Bir başka yerde de yalnızlığını, tek başınalığını kendi kendine itiraf eder: “Ey 
Behram’ın oğlu!.. Bakalım şimdi ne olacak? Amcaların birer yol tutturmuş gidiyorlar. Onlardan ayrıldığına 
herhalde iyi ettin. Ama onların orduları falan var. Senin bir atın ve bir mızrağından başka neyin var?”350

“Popüler tarihi romanlarda, hiçbir kahraman kendi kişisel menfaati için savaşmaz; onun varlık nedeni 
“kutsal” sıfatıyla adlandırabileceğimiz bir davanın mensubu olmasıdır.”351 Kont’u oyuna getirerek esir alma 
planları yapan Balak’ın işler istediği gibi gitmez ve bir de vatan haini damgası yer. Oysa onun için vatanı, 
dini, milleti kutsal değerlerdir. “Hareketlerimin dış görünüşü hakikaten fenadır. 15-20 gündür çektiğim 
ıstırabı kimse bilmez. Ben Behram’ın oğlu; asla vatanıma, milletime, dinime ihanet etmedim.”352 Bir yerde 
Balak, etrafında toplanan sayısı yüzü ancak geçen Türkmenlerine şöyle hitap eder: “Damarlarımda gezinen 
kanın son damlasını akıtıncaya kadar milletimin intikamını almaya yemin ediyorum! Eğer sözümden döner, 
düşmandan yüz çevirir ve sizleri yalnız bırakırsam anamın ak sütü bana haram olsun! Yediğim ekmekle tuz 
gözüme dizime dursun! Hiçbir sebep yokken topraklarımızı çiğneyen, en masum varlıklarımıza tecavüz eden 
haydutlar sürüsüne karşı bir an mücadeleden çekinirsem peygamberimizin şefaatinden mahrum olayım!..”353 
Balak Gazi kendisini halis bir Türk, yürüdüğü yolu da Hak yolu olarak nitelendirir.354 

Popüler roman kahramanlarının ortak özelliklerinden bir diğeri ise bir taraftan mücadele ederken diğer 
taraftan da hep birtakım değer ve unsurlara karşı kendini sorumlu hissetmesidir. Sorumluluk hissettiği 
unsurun başında da “devletin başı” gelir. Balak da Sultan Berkyaruk’a karşı her hareketinden kendini sorumlu 
hisseder. “Ben, her vakit Sultan Berkyaruk’u en büyük İslam emiri, sultanı olarak tanımaktayım. Ona her vakit 
hesap vermeye, onun emirlerini yerine getirmeye hazırım.”355 Sultan’ın kendisi hakkındaki yanlış hükümlerine 
rağmen, emirlerini harfiyen uygular ve zindana girer.356 Balak’ın bu kutsal değerler uğruna mücadelesinin 
büyüklüğünü, önemini vurgulamak için yazar, Haçlıların zulümlerini, Müslümanlara reva gördükleri 
davranışları da sık sık dile getirir. “İt sürüsü gibi... Yağma, çapul, zulüm, işkence... Yerli ahaliye yapmadıklarını 
bırakmıyorlar. Senin dediğin doğruymuş Balak. Bu uğursuz adamlar insan eti yiyorlar.”357 Haçlıların 
Müslümanlara yaptığı işkenceler bir yerde de şöyle anlatılır:358 “İlk rastlanan köy müthiş bir yağmaya uğradı. 
Bir anda hayvanlar boğazlanarak yarı çiğ, yarı pişmiş olarak yenildi. Bu serseriler güruhunun Urfa’dan çıktığı 
duyulunca savunmasız köylüler evlerini, köylerini bırakarak dağlara sığınmışlardı. Köyde sadece ihtiyarlarla, 
sakatlar kalmıştı. Haçlı ordusu vahşi ulumalarla “İsa hakkı için!... Kudüs hakkı için!..” diye bağrışarak bu zavallı 
ihtiyar ve sakatları hiç merhamet etmeksizin boğazladılar. Haçlılar için, Müslümanlara ve Türklere yapılan her
  
349 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 9.
350 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 12.
351 Şaban Sağlık, a.g.m., s. 155.
352 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 109.
353 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 7.
354 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 129.
355 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 109.
356 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 127.
357 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 18.
358 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 40.
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eziyet, zulüm ve işkence İsa’yı memnun eden bir savaştı.” Yazar, bir dipnotta Haçlıların bu vahşiliğinin kanıtı 
olarak Richard de Pelérin’in kitabının ismini verir. Antakya Destanı adını taşıyan bu eserden küçük bir alıntı 
yapmak istedik biz de: 

        “Asaletlü Piyer L’Ermit otağının önünde oturuyordu.

        Kral Tafur birçok adamlarıyla çıkageldi.

        Bunlar bin kişiden ziyade ve açlıktan şişmiş idiler.

        “Asaletmaab! Rahmet-i Rahman adına bana bir yol göster,

        Zira açlıktan ve zayıflıktan ölüyoruz” dedi.

        Piyer cevab verdi: Korkak olduğunuzdandır, dedi.

        Haydi, şurada ölmüş yatan Türkleri toplayınız.

        Tuzlar ve pişirirseniz, pekâlâ yenir onlar”

        Kral Tafur: “Doğru söylüyorsunuz” dedi.

        Otaktan ayrıldı, avânesini çağırdı,

        Toplandıklarında on bin kişiden fazla idiler.

        Türkler yüzüldü, barsakları çıkarıldı,

        Etlerinden haşlama ve kebap yapıldı.

        Doyasıya yediler, amma eksiksiz olarak.

        Bunu gören putperestler (Türk’ler?), pek korktular.

        Et kokusundan hep duvarlara dayandılar.

        Yirmi bin putperest bu avâneyi seyretti:

        Ağlamadık Türk kalmadı.”

“Popüler tarihi romanların çoğunda dinî/İslamî bir söylemin hâkim olduğunu görürüz. Özellikle “şehitlik” ve 
“gazilik” gibi kavramlar çerçevesinde din/İslam bir değer olarak bu romanlarda sürekli yüceltilir.”359 Antakya, 
Halep ve İskenderun tarafları kan ve ateş içinde yanmaktayken Balak Gazi’nin Haçlılar’a karşı mücadelesinde 
yardım istediği güç, Allah’tır. “Yarabbi! Şahidim ol, diye inledi. Biz onların, Kudüs’e gelip kutsal toprakları 
ziyaret etmelerine mâni olamadık. Hıristiyanların kılına dokunmadık. Ve nihayet onları memleketimize davet 
etmedik. Davetsiz olarak gelen ve erkeklerimizi kesip yiyen, kadınlarımıza tecavüz eden, ocaklarımızı hiç 
sebepsiz söndüren bir vahşi sürüsünden intikam almak ahdim olsun. Din-i Mübin-i İslam uğruna, haksızlara ve 
zalimlere karşı masumları korumak için bize kuvvet ver.”360 Roman boyunca Balak Gazi yeni bir mücahedeye 
başlayacağı zaman dua eder, Allah’a yalvarır:361 “Bu büyük kahraman, bu emsalsiz İslam mücahidi, bir dakika 
olsun durmaksızın sabaha kadar dua etti. Dışarıdaki uğultuyu, zafer velvelesini kulakları duymuyordu. O 
yalnız, bundan sonra yapacağı işler için Cenab-ı Hak’tan yardım istiyor, kalbinin bütün saflığıyla Allah’ına 
yalvarıyordu.” Romanda şehadet ve gaziliğin İslam dini açısından ne kadar yüksek mertebeler olduğu da sık 
sık vurgulanmaktadır.

Popüler tarihi romanlarda karşımıza çıkan ve genellikle romanların olmazsa olmazı aşk, Balak Gazi’de de temel 
konulardan biridir. Tarihsel gerçeklik içinde 2 evlilik yaptığından bahsedilen Balak, romanda bir kez 
 
359 Şaban Sağlık, a.g.m., s. 158.
360 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 19.
361 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 307.
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evlenmiştir ve bu evliliği de yıllardır âşık olduğu Ferhunde Sultan’la yapmıştır. Ayşe Sultan’la yaptığı ilk 
evlilikten romanda hiçbir şekilde bahsedilmez. Henüz herhangi bir kaleye ve düzenli bir orduya sahip 
olmadığı çok genç yaşlarında Melik Rıdvan’ı ve onun kızı Ferhunde Sultan’ı Haçlıların elinden kurtarmış ve 
ilk görüşte genç kıza âşık olmuştur. Hayatının sonuna kadar da ona ve aşkına sadık kalmış, ölümünden çok 
kısa bir süre önce Ferhunde Sultan’la evlenebilmiştir. Romanda bu evliliğin büyük bir aşk sonucu olduğu 
vurgulanırken tarihte bu evliliğin siyasi sebepleri de olabileceği şeklinde bir bilgi yer almaktadır. Çünkü Balak, 
Ferhunde Hatun’la evlenerek Halep’e hukuken de sahip olmuştur.

Romanda dikkat çeken hususlardan biri de yer isimlerinden çok bahsedilmiş olmasıdır. Balak Gazi’nin Haçlılar 
veya Türk emirlerle yaptığı muharebelerin nerelerde gerçekleştiği, o bölgenin coğrafi özellikleri hakkında 
bazı detaylar verilmiştir. Mehmet Kaplan’a göre “Tarih boşlukta cereyan etmez. Tarihi anlamak için coğrafyaya 
başvurmak zaruridir.”362 Ele aldığımız romanda Balak Gazi’nin Haçlılarla girdiği tüm mücadelelerin yeri mutlaka 
verilmiştir. Mücadelenin gerçekleştiği yerler arasında ovalar, bataklık bölgeler, kayalıklar gibi coğrafi yerlerin 
bir kısmı sadece isim olarak bir kısmı da kısa tasvirlerle okuyucuya tanıtılmıştır. Bu geniş coğrafyada Urfa, 
Suruç, Antakya, İskenderun, Menbic, Mardin, Hısn-ı Keyfa, Halep, Telşuur Kalesi, Fırat nehri, Daran Bölgesi, 
Balak Gazi’nin hapsedildiği Aidziatz Kalesi, Harput, Kemah Kalesi vb. gibi pek çok yer geçmekte ve biz bu 
yerler vasıtasıyla Balak Gazi’nin mücadelelerine şahit olmaktayız. Ancak burada dikkati çeken husus, Balak’ın 
cesaretini, gözü karalığını, askerî öngörü ve dehasını göstermek amacıyla romanda daha detaylı ve biraz da 
abartılı bir anlatımın kullanılmış olmasıdır. Haçlıları kurnazca çektiği bataklıklar, kapatıldığı Aidziats kalesinin 
ürkütücü tasviri vs. gibi:363 “Karanlık avludan dar ve rutubetli bir dehlize girdiler. Bu dehliz kıvrıla kıvrıla bir 
müddet devam etti. Nihayet bir açıklığa geldiler. Kule muhafızı durdu; yanındaki adamlarına verdiği bir 
emir üzerine yerdeki bir halkadan tutularak kaldırıldı. Açılan kapakla simsiyah bir kuyunun ağzı ortaya çıktı. 
Kuyudan, insanın iliklerine kadar işleyen buz gibi bir hava ve küf kokusu geliyordu. ...Dimdik bir merdivenden 
aşağı inmeye başladı. İçinden basamakları saydı. Tam 60 basamaktı. Adeta yerin dibine iniyorlardı.” Görüldüğü 
gibi mekân, duygu ve heyecanların yansıtılması için bir araç olarak kullanılmıştır.

Sonuç

Tarih araştırmacısının kendi birikimlerine, yaratıcılık gücüne, ideolojik ve kültürel değerlerine, toplumsal 
yapıya bağlı olarak ortaya koyduğu tarihsel gerçeklik, tarihi roman yazarı tarafından alınır ve yine yazarın 
kendi birikimlerine, yaratıcılık gücüne, ideolojik ve kültürel değerlerine, toplumsal yapıya bağlı olarak, bir 
kurgu halinde okura sunulur. Tarih, tarihçinin elinde bir değişime/dönüşüme uğramışken bu anlatı yazarın 
elinde bir kez daha değişime/dönüşüme uğrar. Balak/Belek Gazi, tarihe mal olmuş bir kahramandır. Yaşadığı 
dönemde Türk-Müslüman kimliğiyle çok büyük mücadelelere girmiş, sayı ve kuvvetçe kendisinden çok 
daha iyi durumda olan Haçlıların korkulu rüyası haline gelmiştir. Onun üzerine yapılmış çalışmalardaki ortak 
nokta, Balak Gazi sayesinde Haçlı ilerleyişinin yavaşlatılmış, hatta belli bir süre durdurulmuş olmasıdır. Onun 
vefatından sonra Türk birliği eski gücünü yitirmiş ve bunu fırsat bilen Haçlılar, Müslümanları katlederek 
yürüyüşlerine devam etmişlerdir.

Roman kahramanı Balak Gazi ise genç yaşlarından itibaren kendini vatanına, milletine, dinine adamış ve bu 
yolda Haçlılarla kanlı muharebelere girmekten çekinmemiştir. Romanda siyasi veya ekonomik olayların bir 
tahlili söz konusu değildir. Çünkü yazarın amacı bize tarihi olayları anlatmak değil, bu yaşanan/yaşandığı 
anlatılan olayların kişiler üzerinde uyandırdığı etkiyi verebilmektir. Tarihe mal olmuş Belek Gazi’nin duygu ve 
heyecanlarından hiçbir şekilde haberimiz olmazken, roman kahramanı Balak Gazi ile ete kemiğe bürünmüş, 
duygu, düşünce ve heyecanlarıyla karşımızda canlanan bir kişi belirmektedir. Romanı okurken Balak Gazi’nin 
mücadeleleri, zaferleri, kayıpları hakkında bilgi sahibi olurken aynı zamanda yaşanan tüm bu olaylar 
sonucunda Balak’ın tepkilerini, kızgınlıklarını, mutluluklarını, kısaca insanı insan yapan özellikleri bulmaktayız. 

362 İsmail Karaca, “Tarihi Romanlarda Mekân-Coğrafya”, İstanbul Üni. Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. 34, İstanbul 
2006, s. 76.
363 Zuhuri Danışman, a.g.e., s. 132.
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Kısaca tarihsel gerçeklik içinde sanki eksik kalmış gibi görünen Balak, roman sayesinde bir Müslüman-Türk 
kimliğiyle tam bir kahraman olarak okurun gözünde ve zihninde canlanmaktadır.
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Tarihi Bir Roman Kahramanı Olarak Yunus Emre

Mustafa ÖZÇELİK*

Anadolu, nasıl Malazgirt savaşı ile 

Türklerin vatanı olmuşsa Yunus Emre ile de 

Türkçenin vatanı olmuştur. 

Bu sebeple Anadolu fatihi Sultan Alparslan’ı ve

askerlerini anarken aynı zamanda 

Yunus Emre’yi de anmak, birini siyasi ve

askeri fethin diğerini dil, kültür ve şiirin

 fâtihi olarak selamlamak gerekiyor. 

Ruhları şad olsun.

Giriş

Yunus Emre, menkıbevî hayatıyla öne çıkmakla beraber tarihi bir şahsiyettir. Çünkü ortada vefatından sonra 
tanzim edilse bile bir Divan’ı, tasavvuf kaynaklarında anlatılan menkıbeleri ve hangisi olduğu tam olarak 
tespit edilemese bile Anadolu’nun muhtelif şehirlerinde kabri /makamları vardır. Adnan Erzi’nin Beyazıt 
Kütüphanesinde bulduğu bir mecmuadaki kayıttan hareketle ise onun bugünkü tarihle 1240-1320 yılları 
arasında Orta Anadolu’da bir ömür sürdüğünü öğrenmekteyiz. Yüzyıl olarak ise bu dönem, 13. Asrın sonları 
ile 14. Asrın ilk çeyreğidir. Bu yıllar Anadolu Selçuklularını son dönemiyle beylikler ve Osmanlı devletinin 
kuruluş yıllarına tekabül eder. Bu süreç içerisinde Anadolu tarihini etkileyen üç önemli tarihi olay meydana 
gelir. Bunlar Haçlı seferleri, Moğol saldırıları ve Babiler isyanıdır.

Yunus Emre işte böyle bir tarihi dönemde yaşadı. Şiirleri ve bu şiirlerde dile getirilen fikirleriyle Anadolu’da 
yeni bir devlet ve toplum yapısının inşasında bir misyon üstlendi. Böylece değer verdiğimiz tarihî-dini-
tasavvufî, edebî şahsiyetlerimizden birisi oldu. Böyle olunca da hakkında çok sayıda eser yazıldı. Böyle bir 
şahsiyet olması sebebiyle hakkında roman da yazılabilirdi. Öyle de oldu. Bu eserler arasına Cumhuriyet 
devrinde roman türünde yazılan eserler de eklendi.

Yunus Romanları Neden Yazıldı?

Burada Yunus Emre’nin neden roman konusu olduğuna/olabildiğine de temas edelim. İlk sebep, romanın 
edebiyat alanında kurduğu saltanattır. Gerek Türk gerekse dünya tarihinde en kadim tür şiir olmakla beraber 
modern zamanlarda roman öne çıkmıştır. İşte bu durumun da zorlamasıyla klasik tahkiye eserlerinin 
kendilerini yeni şartlara uygun hale getirmesi bir mecburiyete dönüşmüştür. 

Bir diğer sebep ise Yunus menkıbelerinin çağdaş insanın meselelerini anlamada taşıdığı imkândır. Romanda 
esas olan insan ve hayat olduğuna göre böyle bir şahsiyetin gerek zahiri gerekse batınî hayatı bir romancı için 
cazip bir konudur. Yunus, bütün bunlardan dolayı modern zamanlarda en çok ilgi çeken şahsiyetlerin başında 
geldiği için onun yaygın ünü de onunla ilgili romanlarının okunurluğunu da artırıcı bir özelliğe bürünmüş ve 
ortaya çok sayıda Yunus Emre konulu roman çıkmıştır.

* Şair-Yazar.
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Son sebep ise genç kuşaklara rol model şahsiyetler sunma ihtiyacıdır. Böylece hem o şahsiyet tanıtılmakta 
hem de onun temsil ettiği değerler hatırlatılıp “güncelleştirilmek”tedir. İlgili şahsiyetin romana konu edilmesi 
vesilesiyle, unutulduğu düşünülen değerinin hatırlatılması ve bazı değerlerin ona atfedilerek anlatılması 
söz konusu olmaktadır. Yunus, bu sebeplerle, bir değerler dünyasının temsilcisi olarak modern çağda da bir 
mürşit olarak tekrar gündeme gelmiştir.

Menkıbeden Romana

Yunus’un bir roman konusu olabilmesi öncelikle Bektaşî, Halvetî ve Mevlevî kaynaklarında yer alan 
menkıbelerle ve şiirlerinden çıkarılabilecek biyografik ve fikrî malzemeler sayesinde mümkün olabilmiştir. 
Zira menkıbe hem o dönemde böylesi şahsiyetlerin kitlelere tanıtılmasında yaygın şekilde kullanılan bir anlatı 
türüdür. Ayrıca o tarihlerde roman henüz edebiyatımızda kendine yer bulabilmiş bir tür değildir. Yine romana 
malzeme sağlayacak, imkân hazırlayacak biyografik eserler de mevcut değildir. Yunus’u romana da malzeme 
olacak şekilde biyografik olarak ele alan eserlerin yazımı Köprülü, Burhan Toprak ve Gölpınarlı’nın kitapları 
bir yana bırakılacak olunursa ancak 1960’lı yıllarda gerçekleşmiştir. Bu bağlamda Sezai Karakoç’un 1965’te 
yayımlanan Yunus Emre kitabı, Ahmet Kabaklı’nın 1971’de yayımlanan aynı adlı kitabı birer kilometre taşı 
olmuştur.

İşte bu metinlerde yer alan malumat, romancının muhayyilesinde edebî bir ameliyeden geçerek, bir bakıma 
yeniden kurgulanmıştır. Yapılan ekleme-çıkarmalar suretiyle mezkûr malzemeler romana dönüştürülmüş 
ve neticede tarihi-biyografik roman diyebileceğimiz türde eserler yani Yunus Emre konulu romanlar ortaya 
çıkmıştır. 

Yunus Emre Romanlarının Tarihçesi

2019 yılı itibariyle literatüre baktığımızda Yunus Emre hakkında yazılmış yirmi beş civarında roman 
bulunmaktadır. Yine doğrudan onu merkeze almamakla birlikte ona atıfta bulunan aynı zamanda roman 
kahramanlarından biri olarak bahsedildiği on kadar başka roman yazılmıştır. Bu tür romanların gördüğü ilgi 
ve mevcutlarındaki eksiklikleri tamamlamak adına yeni romanların da yazılması elbette söz konusu olacaktır.

Yunus Emre’yi konu olarak alan ilk roman felsefe, din ve tasavvuf konularına fazlaca ilgi duyan Nezihe Araz’ın 
“Dertli Dolap” (1961) adlı eseridir. Bunu Mustafa Necati Sepetcioğlu’nun “Benim Adım Yunus Emre” (1980, 
Ahmet Efe’nin “Yunus” (1981), Özgen Keskin’in “Yunus Emre Var Yar’ına” (2009), Emine Işınsu’nun “Bir Ben 
Vardır Bende Benden İçeri” (2011), İskender Pala’nın “Od-Bizim Yunus” (2011), Mehmet Önal’ın “Hak Çalabım” 
(2010) romanlarıdır. Bunları daha sonra Devrim Altay’ın “Yunus Emre” (2010), Aydoğan Yavaşlı’nın “Ben Yunus 
Emre”(2010), Erdem Sabih Anılan’ın “Şeyhini Arayan Derviş Yunus Emre” (2011), Mustafa Akgün’ün “Yunus 
Emre Gel Gör Beni Aşk Neyledi”(2012) ve “ Aşkın Vav Hali, Yunus Emre” (2015), Mahmut Ulu’nun “Aşka Ağlayan 
Derviş” (2012), Galip Argun’un “Aşk’ın Kandili Yunus Emre” (2013), Sinan Yağmur’un “Yunus Emre-Aşkın 
Gözyaşları”, Sevcan Tekin’in “Kalbe Düşen Cemre Yunus Emre” (2014), (2015), Yunus Arıkan’ın “Kalbe Düşen 
Aşk” (2015), Kıvanç Nalça’nın “Tuz” (2014) ve ‘‘Yunus Emre Aşk Yolunda Bir Derviş” (2015), Servet Aydemir’in 
“Ayna, Sır ve Işık, Sıra Dışı Bir Yunus Romanı (2016) “Yunus Diye Göründüm” (2018), İlhan Akın’ın “Dördüncü 
Cemre” (2015), Yaşar Bedri Özdemir’in “Yunus Emre Gezgin ile Pervane” (2016), Yılmaz Gürbüz’ün “Çöküş ve 
Diriliş” (2018), Osman Koçak’ın “Aşk Dirliği Yunus Emre” (2019) adlı eserleri takip etmiştir. Nezihe Araz, daha 
sonraları, “Hoşgörü Ustaları” (1996) adlı romanın ilk bölümünde de yine Yunus’u konu edinmiştir. Sepetçioğlu 
ise “Konak” ve “Çatı” romanlarında da Yunus’u bir eserin en önemli kahramanlarından biri olarak ele alır. Özger 
Keskin ise ilk eserinden sonra yazdığı “Yesevî’den Yunus’a” (2012) adlı eserinde de Yesevî ile birlikte Yunus’u 
da ele almıştır.

Kemal Tahir’in “Devlet Ana” (1967), Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun “Konak” (1974), “Çatı” (1974) adlı 
romanlarına ise baştan sona Yunus’u konu almazlar; fakat Yunus bu eserlerde önemli bir kahraman olarak 
yer alır. Bu eserlere son olarak “Annemarie Schimmel”in Türkçe’ye Senail Özkan tarafından çevrilen “Yunus 
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Emre ile Yollarda” (1999) adını taşıyan eserini roman tadında okunabilecek bir eser olarak eklemek gerekir. 
Servet Aydemir’in “Yunus Diye Göründüm” (2018) ve “Ayna, Sır ve Işık, Sıra Dışı Bir Yunus Romanı (2016) adlı 
eserleri ise Nezihe Araz’ın “Hoşgörü Ustaları” (1996) eserinde olduğu gibi doğrudan Yunus’u konu almaz. 
Günümüzde yaşayan bir ismin Yunus’la tanış hale gelmesinin hikâyesini anlatır. Yine Mustafa Miyasoğlu’nun 
“Dönemeç” (1980), Refik Halit Karay’ın “Kadınlar Tekkesi” (1956), Yakup Kadri Karaosmanoğlu “Yaban” (1932) 
adlı eserlerinde Yunus’a kısmi atıfların yapıldığını da söylemek gerekir. Bu atıflar, bu eserleri Yunus konulu bir 
eser yapmaz ama Yunus’a atıf yapılıyor olması da önemli görülmelidir.

Yunus Romanları Tarihi-Biyografik Roman Çerçevesinde Değerlendirilebilir Mi?

Biyografik romanın temelini biyografiler oluştur. Biyografi ise temel olarak var olan bir “gerçeklik”ten yola 
çıkar. Edebî bir tür olan biyografik roman ise gerçeğe değil “kurmaca”ya dayanır. Böylece biyografiye dayalı 
kurmaca ile gerçeğin birlikteliği biyografik roman türünü ortaya çıkarır. Yunus romanları genel anlamda işte 
bu türün örnekleridir. 

Fakat konuya içerden baktığımızda Yunus konulu romanlara tarihi biyografik roman demekle meseleyi tam 
olarak halletmiş olamayız. Zira roman kahramanı sahici bir kahramandır. Böyle olunca da gerek kahramanın 
yaşadığı dönemin tarihi hadiselerinin gerekse kahramanın şahsi hayatından toplumsal hayatına, duygu 
ve düşünce dünyasından yaptıklarına kadar bütün unsurların hakikatle çelişmemesi gerekir. Fakat kurgu 
meselesi onun gerçekle çatışma ihtimali bize sahih bir Yunus Emre fotoğraf sunabilir mi? Daha anlaşılır 
bir ifadeyle biz bu eserleri okuduğumuzda hem dönemin tarihi hem de kahramanın şahsi tarihi hakkında 
doğru bilgilere ulaşabilmekte miyiz? Çünkü işin içine kurgu girince yazarın yazarlık yeteneği ile hakikati 
kendine göre şekillendirmesi, yorumlaması söz konusu olmaktadır. Yazar, kahramana kendince haklı olarak 
söylemediği sözleri söyletmekte, yaşamadığı olayları yaşatmaktadır. Hele kahramanın şahsi hikâyesi büyük 
ölçüde meçhulse ortaya bir roman çıkarabilmek için bunları yapmak zorunda kalmaktadır. 

Diğer yandan ise söz konusu olan mutasavvıf bir şahsiyet olduğu için onun hikâyesi bir romanın konusu 
olabilir mi yahut romancı hem onun tarihi hem de deruni gerçekliğini tarihi romanın mahiyetine uygun 
tarzda anlatabilir mi yahut ne ölçüde anlatılabilmiştir? Sorularını bize sordurmaktadır. Bu sorular önemlidir. 
Zira tarihi şahsiyetler birleştirici bir değer oldukları için doğru bir fotoğrafta sunulmaları önem taşır. Bu 
yüzden bir Yunus romanında bizim en azından gerçeğe uygun yahut ona göre tasarlanmış bir Yunus portresi 
ve hikâyesi görebilmemiz gerekir. 

Böyle olması için;

1-Menkıbeler halkın bakış tarzıyla anlatılan metinler olarak bir Yunus Emre biyografisi sayılacağından roman 
için kişi, olay bakımından elverişli bir malzeme oluştururlar. Fakat tarihi çevre ve zaman olarak romancıya bir 
imkân sunmazlar. Çünkü tarih ve zaman unsuru onlarda yer almaz. Yazar bu eksikliği kurgu ile kapatmaktadır.

2-Menkıbeler, sembolik anlatımlardır. Bu sebeple romana gerçekten malzeme olabilmeleri için onlardaki 
sembolik dilin çözülmesi ve alt anlamın ortaya çıkarılması gerekir.

3-Bu alt anlam Yunus’un seyr ü suluk hikâyesini teşkil ettiği için şayet yazar tasavvuf yabancı ise anlatımın 
sadece zahiri şeklinden yararlanabilmektedir. Mesela onu o meşhur menkıbede olduğu gibi dağdan düz 
odunlar getiren bir oduncu Yunus olarak görmekte/anlatmakta bu metaforun nefsin eğriliklerini düzeltmeyi 
ifade ettiği gözden kaçırılmaktadır. 

4-Menkıbevî olayların batını (iç anlamı/gerçekliği) ise aslında psikolojik romana konu olmak için çok elverişli 
bir hikâyedir. Ne var ki bizde hâkim olan psikoloji tasavvufla uzaktan yakından alakalı görülmediği için bu 
imkândan da yararlanılamamaktadır. 

5- Her edebi tür, bir zihniyet dünyasıyla alakalıdır. Roman yazılacaksa bu eser, bu dünyanın şartlarına uymak 
durumundadır. Bu da değer ve inanç bağlamında bizim gibi romanı sonradan tanıyan toplumlarda sıkıntıya 
yol açmaktadır.
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Bir Roman Kahramanı Olarak Yunus Emre 

Yukarıda adı geçen romanlarda Yunus Emre, eserin asıl kahramanıdır. Fakat onun anlatılış biçimi romandan 
romana değişiklikler gösterir ve bu sebeple ortaya anlatım problemler çıkar. Bunların neler olduğuna gelince 
hepsini tek tek değerlendirmek burada mümkün olmadığı için genel yargılar olarak şunları söyleyebiliriz.

1-Yunus Emre, bazı romanlarda doğrudan menkıbelere sadık kalmak adına yaşadığı dönem ve çevrenin 
şartlarından bağımsız olarak ele alınmaktadır. Bu da onu elinde asa, evi barkı olmayan, akan ırmaklara, 
karlı dağlara, çiçek açmış ağaçlara bakıp içlenerek güzel şiirler söyleyen biri olarak zaman ve mekândan 
soyutlanmış” bir kahramana dönüştürmektedir. Hatta bu bakış açısıyla çizilen karakter adeta bir “meczup” 
karakteridir. Bir türlü dağdan inip yahut dergâhtan çıkıp hayatın ve cemiyetin içine katılamaz. Normal bir 
insani hayat süremez. 

2- Kimisi de onu devrin şartlarından soyutlamadan Osmanlı’nın kuruluşundaki tarihi rolüne dikkat çekmekle 
ve devrinin Moğol işgali, Babai ayaklanmaları vs. gibi tarihi olaylarla birlikte anlatmaktadır. Buna göre Yunus 
Emre aksiyoner bir derviş karakterinde ele alınır. Bu tür romanlar tarihi-biyografik roman vasfına daha uygun 
görülmektedir.

3-Bazılarında ise Yunus’a olağanüstülük vasfının yüklendiği görülür. Bu tür anlatımlarda bir işaretiyle kayalardan 
su çıkaran, bir söğüt dalıyla Alamut fedailerini ikiye bölen “insanüstü” bir kişiliğe büründürülmektedir. Bu 
da onun tarihsel gerçekliğini perdelemekte ve romanı tarihi-biyografik bir romanın kahramanı olmaktan 
çıkarıp fantastik bir kahramana, eseri de fantastik bir romana dönüştürmektedir. Yine aynı şekilde onun insan 
katından adeta melek katına yükseltildiği, beşer boyutunun tamamen göz ardı edildiği bir Yunus karakteriyle 
karşılaşırız.

4-Kimilerinde ise Yunus’un inanç ve değerler dünyasına aykırı anlatımlar yer alır. Bu tür eserlerde bir handa 
şarap içip kebap yiyen bir Yunus’la karşılaşırız. Severek evlendiği bir eşi varken gördüğü bir başka kadına güya 
onda Tanrı’nın nuru göründüğü âşık olan bir kahraman olarak anlatılmaktadır. Yine bu anlatımlarda eşi ve 
sevdiği kadınla yaşadıkları mahremiyetin açık edilmesi de o döneminde henüz bir derviş Yunus değilse bile 
sonraki Derviş Yunus algımızı olumsuz etkilemektedir.

4-Yunus’un aşk hikâyesi anlatılırken beşerî aşktan hakiki aşka geçme şeklindeki kurgulamalara 
başvurulmaktadır. Fakat burada da gerçeklikten kopulmakta hem Yunus ama daha çok da sevdiği kadın, 
Yeşilçam melodramlarında olduğu gibi ele alınmaktadır. Mesela onu beşerî aşktan ilahi aşka taşıyacak kadını 
geçtiği yerlerde beklemekte, eşiyle birlikteyken onu hayal etmektedir. Oysa eşini de sevmektedir. Eğer aşkta 
üstün bir merhaleye ulaşmak için neden başka bir kadının olaya dâhil edildiği hem gerçekliği hem de derviş 
Yunus algımızı zedelemektedir. 

5- Kimi romanlarda onu evli, çoluk çocuk sahibi olarak görürüz. Bu tabii bir durumdur. Ne var ki bunu yaparken 
mesela oğluna tapınakçıların zindanlarında işkenceci rolünü vermek, gerçeklikle hiç bağdaşmayan, tamamen 
yazarın muhayyilesinin ortaya çıkardığı bir durumdur. Bu da tarihi/biyografik romanlarda kurgunun hakikatle 
bir şekilde örtüşmesi gerektiği ilkesini büyük ölçüde zedelemektedir.

6-Kimilerinde ise yazar kendi düşüncelerini Yunus üzerinden aktararak onu kendine sözcü olarak ele 
almaktadır. Mesela hem derviş karakterine hem de Türk aile yapısına uymayan çok eşlilik gibi bir mesele 
Yunus’un fikir beyan ettiği bir konu olarak anlatılmaktadır.

7- Bir de ortada dil sorunu vardır. Yunus Emre bir roman kahramanı olarak konuşurken ona aitmiş gibi 
söyletilen sözlerin çoğu ne Yunus Emre Türkçesiyle ne de onun düşüncesiyle uyumlu değildir. 

8-Yunus’u konu alan eserlerden/romanlardan çok azının edebi değer taşıdığını ve büyük bir kısmının Yunus’un 
tarihsel gerçekliğinden kopuk popüler kültürün ürünü kitaplar olduğunu da bu arada söylemiş olalım. Bu 
sebeple olacak ki bazı yazarlar tek kitapla yetinmeyip ikinci bir Yunus romanı yazma yoluna bile gitmişlerdir.

Bütün bunlar, bu eserlerin tarihi-biyografik roman olma özelliğini büyük ölçüde ortadan kaldırmaktadır. 
Fakat bu değerlendirmeleri yaparken onunla ilgili yazılan romanların hiçbir kıymet ifade etmediğini elbette 
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söylemek istemiyoruz. Her birinin eksileri olduğu gibi artıları da bulunmaktadır. Pek çoğu popülist kaygılarla 
yazılmış olsalar bile aralarında edebi değeri olan eserler de vardır. Fakat söz konusu ismin tarihi, edebi, tasavvufi 
bir şahsiyet olması dolayısıyla doğru anlatılması ve anlaşılması açısından kurgunun gerçekle çelişmemesi 
ve anlatımın hem edebi hem de fikri-tasavvufi hassasiyetle ele alınması gerektiğini söylemek istiyoruz. Yani 
sahihlik ilkesi esas alınmalıdır. Yazılan bir sanat eseri de olsa hakikate bağlılığı söz konusu olmalıdır. Değilse 
yazarların dünya görüşlerine, o şahsiyeti konu edinerek topluma vermek istedikleri mesajlara, oluşturmak 
istedikleri algılara göre değişiklik gösteren çok kimlikli Yunus Emre portreleri ortaya çıkar ki bu bir tarihi-
tasavvufi anlatmada ciddi bir problem, o şahsiyetlerin imgelerinin zedelenmesi demektir. Bütün bunlardan 
dolayı Yunus Emre konulu romanların bu ve benzer sorular çerçevesinde ele alınıp değerlendirilmesi ve 
mutlaka eleştirel bağlamda okunması gerekmektedir. 

Yunus Bir Roman Karakteri Olabilir Mi?

Görüldüğü gibi hemen bütün romanlarda Yunus’un bir roman karakteri olarak ele alınmasında sıkıntılar vardır. 
Bu yazarların kusurlarıyla ilgili görünse bile asıl mesele Yunus’un bir hal ehli olmasından kaynaklanmaktadır. 
Bu yüzden şahsi kanaatime göre Yunus Emre ve onun gibi şahsiyetler ne yapılırsa yapılsın bir roman kahramanı 
olamazlar. Çünkü Nurettin Topçu’nun da dediği gibi “Yunus Emre’yi anlamaya çalışmak beyhude bir uğraştır. 
Çünkü ondaki hâli yaşamak imkân ve kudretinden yoksun olanlar, tıpkı meyvesiz, çiçeksiz ağaca bakarak bir 
odun yığını gördükleri gibi Yunus Emre’ye bakacaklar ve onu hiçbir zaman anlayamayacaklardır. ‘‘Tabi anlama 
olamayınca da anlatabilme de olamayacaktır. Anlayanın ise anlatmayla derdi yoktur. Hali yaşar, kâli bırakır.

Ama illa ki roman kahramanı olsun dersek romanların Yunus menkıbelerinin ve şiirlerinin dünyasına 
girebilecek isimler tarafından, geleneksel anlatı türlerinin zihniyet dünyası çerçevesinde ele alınarak 
yazılması gerekir. Başka bir yol ise şayet romanda işlenecekse de bir sözü, yaşadığı bir olaydan vb. istifadeyle 
Yunus’a atıflar yapılabilir. Hayatının bir kesiti veya bir şirinde anlattığı duygu-düşünce olay, kişi, yer ve zaman 
örgüsünü kendimizin kurduğu bir metinde ancak zenginleştirici bir unsur olarak ele alınabilir. Aksi takdirde 
gerçek şahsiyetlerin kurgusal metinlerde anlatılış biçimlerinin sorgulanması hep devam edecek demektir.
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2000 Sonrası Yayınlanan Beş Romanımızda

Türk Tarihinin Ele Alınışı

Özlem FEDAİ*

Giriş

Edebiyat ve tarih, 18. yy’a kadar kol kola ilerlerken, neo-klasik dönemle beraber edebiyatın çizgilerinin 
netleştirilmesi, bu iki alanın müstakil disiplinlere dönüşmesiyle sonuçlanmıştır. Schiller’in “evrensel tarih” 
yaklaşımı da 19. yy’da tarihin bir bütün olarak algılanmasını gündeme getirmiştir. Ancak edebi eserlerde 
tarihin yeniden öne çıkması, 19. yy’da Romantizm akımının gücünün artmasıyla birlikte olmuştur. Romantizm; 
edebi eserlerde duygusallık, hüzün, melankoli ve milliyetçilik olarak kendini göstermiş ve sanattaki keskin 
çizgileri yumuşatmış; edebi eserlerde geçmişe dönme, kaçış duygusu, tabiata yönelme gibi sonuçlar ortaya 
çıkarmıştır.364 

Tarih ve edebiyat disiplinleri, tarihî roman türü içinde tarihsel olaylar ve kahramanların edebi ölçüler 
çerçevesinde yeniden kurgulanması şeklinde kaynaşır. 1814’teki Sir Walter Scoot’un Wayerley’inden ve 
Walpole’un Castle of Otranto (Otranto Şatosu)’sundan itibaren gittikçe gelişerek günümüze kadar gelmiş365  
konusunda bazı tasnifler yapılmıştır. Bu tasniflerin bir kısmı, kullanılan yöntem çerçevesinde yapılırken 
bazıları tarihî romanların yazıldığı döneme göre yapılmıştır.366 

W. Blos, tarihî romanları “Kurgusal anılar, kurgusal aile tarihi ve araştırmalara dayalı roman” olmak üzere üçe 
ayırırken367, Hoffman, tarihî kurguyu iki başlık altında incelemiştir: İlk grupta ortam tarihseldir ancak tarihî 
olay ya da kişi bulunmaz. İkinci grupta ise ortam ve karakterler tarihi olgulara dayanır.368 

Türk araştırmacılar da bazı tasnifler yapmıştır. Örneğin Baran Dural, Edebiyatımızın Üvey Evladı Tarihi Roman 
kitabında tarihî romanları yazar ve konularına göre olmak üzere ikiye ayırmış; yazarlarına göre de tarihî 
romanları:

1. Tarihî olayları yaşamış ve bunları roman haline getirmiş yazarların tarihi romanları,

2. Tarihî olayları yaşamamış ancak araştırmaları sonucunda bu olayları roman haline getirmiş yazarların tarihi 
romanları olarak 2’ye ayırmıştır. 

Konularına göre tarihî romanları ise: 

1. Yalnızca bir döneme ilişkin tarihî olayları anlatanlar, 

2. Farklı dönemlerdeki tarihî olayları karşılaştırarak anlatanlar,

* Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi.
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368 B. Hoffman, Historical Fiction Criticism & Evaluation, Oregon State University, 1997. (http://web.cocc.edu/cagatucci/classes/

eng339/Intro/Hoffman.htm adresinden alınmıştır). 
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3. Belli bir bakış açısıyla tarihin belli bir devrinin şartları çerçevesinde insanın evrensel tarihini konu alan tarihi 
romanlardır.369

Dilek Yalçın Çelik, Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarihi Romanlar adlı eserinde tarihî 
romanları genel olarak üç gruba ayırmıştır:

1. Kronolojik, Gerçekçi romanlar, 

2. Modernist kurgu içeren romanlar,

3. Postmodern tarihî romanlar. 

Kronolojik, gerçekçi romanları da kendi içlerinde, “Popüler Tarihî romanlar” ve “Biyografik tarihî romanlar” 
olmak üzere ikiye ayırmaktadır.

Ayfer Yılmaz da yaptığı tasnifte tarihi romanları üç gruba ayırmıştır. Bunlar: 

1. Yazar ve dönemin durumuna göre, 

2. Konularına göre,

3. Konunun kurgusuna göre. 

Yazar ve dönemin durumuna göre tarihî romanları ise iki grupta ele almıştır: 

a. Tarihî olayları yaşamış ve bunları roman haline getirmiş yazarlar,

b. Tarihî olayları yaşamamış ancak araştırmaları sonucunda edindiği bilgiler yardımıyla tarihi romanlaştırmış 
yazarlar. 

Konularına göre tarihî romanları ise iki gruba ayırmıştır: 

a. Yalnızca bir döneme ilişkin tarihî olayları ele alan romanlar,

b. Farklı dönemlerdeki tarihî olayları karşılaştırarak ele alan romanlar. 

Konunun kurgusuna göre tarihî romanları da ikiye ayırmıştır: 

a. Tarihî olayların estetik ölçütler çerçevesinde ele alındığı romanlar,

b. Popüler tarihî romanlar.”370 

Bu sınıflamalar incelendiğinde, tüm tarihî romanları kapsayan, detaylı bir tasnif olması nedeniyle Yılmaz’ın 
tasnifinin daha kapsamlı olduğu görülmektedir. 2000 sonrası 5 tarihi roman incelenirken de özellikle bu 
tasniften yararlanılmıştır.

Bulgular ve Yorumlar

Romanı “içselliğin serüvenini anlatır” şeklinde tanımlayan Georg Lukàcs’ın tarifinde371 de saklı olduğu üzere, 
karakterlerin ruhsal macerası, çatışmaları, yazarın kurgu ve dil ustalığı ile birleşince roman dünyası giderek 
zenginleşmiştir. Bu dünyada gerçek ve tarihi kişiler veya tarihi olaylar da yer alabilir. Tanzimat devrinde geçmiş 
kültüründen gelen kahramanlık destanlarına, Hz. Ali cenkleri gibi cenk hikâyelerine alışık Türk okurunun tarihi 
roman türünü de kolay benimsediği görülür. Ahmet Mithat Efendi’nin (Yeniçeriler-1871, Süleyman Müsli-1877) 
ve Namık Kemal’in (Cezmi-1880) kaleme aldığı ilk tarihi romanlar da kolay benimsenmiştir. 

370 Baran Dural, Edebiyatımızın Üvey Evladı Tarihî Roman, Bizim Gergef Yayınları, İstanbul 1991, s.14.
371 Ayfer Yılmaz, “Tarihi Roman Üzerine”, Bilge, S. 24, 2000, ss.42-49.
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Servet-i Fünûn’da gerilese de “Türk milletini vurgulamayı ve Türklüğü canlandırmayı hedefleyen Milli Edebiyat 
döneminde hem tarihî romanlar hem de çok sayıda tarihî hikâye (Ö. Seyfettin başta) kaleme alınmıştır.372

Cumhuriyetin ilanından 1940’lı yıllara kadar tarihi roman yazarları, tarihî olayları yaşamış kişiler olarak bu 
olayları roman haline getirmiştir. Bu devrede, toplumu kökten etkileyen büyük tarihsel dönüşümlerin ard 
arda yaşanması sebebiyle özellikle işgal ve Millî Mücadele yıllarını tüm tarihsel ve sosyal yanlarıyla konu 
alan romanların çok sayıda yazıldığı dikkat çeker. Bu romanlarda “savaş” odaklı olarak tarihe tanıklık etmek 
düşüncesi dikkat çekmiştir. (Halide Edip Adıvar’ın Ateşten Gömlek (1923), Vurun Kahpeye (1923), Yakup 
Kadri’nin Sodom ve Gomorre (1928) ve Yaban (1932)’ı gibi). 

1940 ve 1950’li yıllardan 1980’’li yıllara kadar daha çok Osmanlı tarihi ile yüzleşmek isteyen yazarlar, Osmanlı 
tarihinin çeşitli safhalarını anlatan çok sayıda tarihi roman kaleme almışlardır. Bu romanlarda dönemlerin 
siyasal, toplumsal olayları, kültür, yeme-içme gibi sosyal yaşam unsurları araştırmalara dayalı olarak 
yansıtılmıştır. İsmail Karaca “Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (1951-1960)” adlı çalışmasında 1950-1960 yılları 
arasında yazılan 41 tarihi roman üzerinde durmuştur.373 Çalışmada Enver Behnan Şapolyo’nun Selçuklular 
Devri’ni anlattığı Anadolu Fatihi Alparslan kitabından Hikmet Ilgaz’ın 20. yy’da geçen Şark Yıldızı eserine kadar 
birçok roman geçer. Bu devrede popüler tarihî romanların sayısında da büyük bir patlama yaşanmıştır. Reşat 
Ekrem Koçu’nun Topkapı Sarayı (1960), Osmanlı Padişahları (1960), Yeniçeriler (1964), Fatih Sultan Mehmed 
(1965), Patrona Halil (1967); Kösem Sultan (1972) Kemal Tahir’in Esir Şehrin Mahpusu (1962), Yorgun Savaşçı 
(1965), Devlet Ana (1967), Kurt Kanunu (1969), Tarık Buğra’nın Küçük Ağa (1954) ve Firavun İmanı (1976) örnek 
gösterilebilir. 

1980 sonrasında da tarihî romana ilgi önemli ölçüde artmış; özellikle Osmanlı tarihini ele alan romanlar 
yazılmış; film ve dizileri de yapılarak toplumda beğeni kazanmıştır. Örneğin Tarık Buğra’nın Osmancık (1984)’ı 
bu romanlardandır. 

1990’lardan itibaren ise “post modern tarihî romanlar” okuyucularıyla buluşmuştur. Dilek Yalçın-Çelik’e göre, 
Post-modernizmin, üstkurmaca, kolaj, metinlerarasılık, zaman sıçraması gibi teknikleriyle yazılmış Orhan 
Pamuk’un Beyaz Kale, Ahmet Altan’ın Yalnızlığın Özel Tarihi, İsyan Günlerinde Aşk, İhsan Oktay Anar’ın Puslu 
Kıtalar Atlası, Kitabü’l Hiyel gibi romanları 2000 öncesi post-modern tarihî romanları olarak sayılabilmektedir.374 

2000’li yıllarda ise tıpkı dünyada olduğu gibi Türkiye’de de “Milliyetçilik ve milli kimliği canlandırmak” şuuru 
gittikçe artmış; geçmişe duyulan merak ve özlem birçok araştırmanın yapılmasına neden olmuştur. Özellikle 
Osmanlı tarihine, tarihimizin büyük savaşlarına ve komutanlarına ve sultanlarına duyulan ilgi, hâlihazırda 
yaşanan olaylara tarihten emsal arama düşüncesi, 1950’li yılları aratmayacak miktarda bir kısmı “popüler”, 
tarihi roman yazılmasına ve ilgiyle okunmasına sebep olmuştur. Bu tarihi romanların bir kısmı popüler, 
biyografik, kronolojik ya da belgesel tarih anlayışıyla bir kısmı da post-modern ve polisiye kurgularla 
zenginleştirilerek kaleme alınmıştır. Ayrıca 2000’li yıllarda gerek ülkemizdeki siyasi iktidarın Osmanlı tarihine 
sahip çıkan ilgisi gerekse popüler kültürde de Osmanlı tarihine büyük bir merak ve yönelmenin olması ile TV 
dizi, tarih sohbet ve programlarında Osmanlı tarihinin konu edilmesi, bu yönelimi daha da artırmıştır. “Yeni 
Tarihselcilik” anlayışı ile tarih dışı verileri de katarak tarih yazımı yapmak eğilimi giderek artmış; bir ailenin özel 
tarihi arka planında yazılmış tarihi romanlar da artmıştır.

Çalışmamızda 2000 sonrası Türk edebiyatında tarihi duyarlılıkla edebi kaygıyı bütünleştiren 5 Türk romanı 
üzerinden 15. yy’dan 20. yy’a kadarki Türk tarihinin ele alınışı üzerinde durulacaktır. Bu romanlar, tarihi olayları 
ele alış sırasına göre, Fatih döneminden başlayarak Sarıkamış Savaşına kadar olan süreci kapsamaktadır. 
İnceleyeceğimiz beş romandan 15. yy (Fatih Sultan Mehmet) devrini yansıtan roman Hasan Erdem’in Kızıl Atın 

372 S. Dilek Yalçın-Çelik, Yeni Tarihselcilik Kuramı ve Türk Edebiyatında Postmodern Tarih Romanları, Akçağ Yayınları, Ankara 2005 
s.65. 

373 İsmail Karaca, Türk Edebiyatında Tarihî Romanlar (1951-1960), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 
2004.
374 Yalçın-Çelik, a.g.e., s.67.
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Süvarisi (2012) romanı, III. Selim devrini yansıtan Hıfzı Topuz’un Hatice Sultan (2000)’ı ve Veysel Türk’ün 
Müzehhip Hafiye (2013)’si, Sultan II. Abdülhamid Devri’ni Plevne Savaşı bağlamında ele alan Okay 
Tiryakioğlu’nun Kumandan (2008)’ı ve Sarıkamış Harekâtını konu alan Sara Gürbüz Özeren’in Sarıkamış-
Donmuş Umutlar (2013) adlı romanlarıdır. 

İnceleyeceğimiz 2000 sonrası tarihi romanlardan ilki Fatih Sultan Mehmet devrini (15. yy) yansıtan Hasan 
Erdem’in Kızıl Atın Süvarisi 375 romanıdır. 

Şar Dağının Kurtları ve Argos Kalesi ardından üçüncü tarihi romanı olan Kızıl Atın Süvarisi’ni yazan Hasan 
Erdem, bu romanında 15. yy Osmanlı tarihi açısından önemli olan Otlukbeli Savaşı, Kripoli Akını ve Venedik 
Savaşı gibi önemli tarihî savaşları konu edinmiştir.

Bu tarihi olaylardan ilki Otlukbeli Savaşı’dır. Tarihi kaynaklara göre, Fatih’in 1461’de Trabzon’u alıp Pontus 
Rum Devletine son vermesi, Akkoyunlu Sultanı Türkmen asıllı Uzun Hasan’ı telaşlandırır. Uzun Hasan, Pontus 
Rum kralının kızı ile evli olduğundan kendisine ait olduğunu düşündüğü Trabzon’u ister. Papa, Napoli 
ve Venedik’ten de asker ve silah yardımı alır. Karşılığında ise Argos, Ağrıboz, Midilli ve Mora’yı verecektir. 
Venedikliler, Uzun Hasan’a yardım etmek için; Osmanlı şehirleri olan Antalya ve İzmir’i yağmalar.376 Roman da 
tıpkı tarih kitaplarının verdiği bu bilgilerin aynısıyla başlar.

1464’te Karamanoğlu İbrahim’in ölmesiyle taht kavgası yaşanır. Uzun Hasan, İshak Bey’e yardım ederek beyliği 
ele geçirmesini sağlar. Pir Ahmed Bey ise Osmanlı’dan yardım isteyerek beyliği ele geçirir. Pir Ahmed Bey’in 
Venediklilerle de anlaşması üzerine Fatih Sultan Mehmet, Karaman’a sefer düzenler. Konya ve Karaman, bu 
seferle Osmanlı’ya bağlanır. Yenilen Pir Ahmed Bey, Uzun Hasan’a sığınır. Böylece Akkoyunlularla Osmanlı’nın 
arası açılır ve savaş kaçınılmaz hale gelir. 1473’te Otlukbeli’nde gerçekleşen savaşta Osmanlı, Uzun Hasan’ın 
ordusunu birkaç saatte bozguna uğratır.377 

Kızıl Atın Süvarisi’nin 61 sayfalık ilk kısmında Akkoyunlu ve Osmanlı Devletlerinin Otlukbeli’nde karşı karşıya 
gelmesi anlatılır.378 Tarihî birer şahsiyet olarak Uzun Hasan ve Fatih Sultan Mehmet’in yer aldığı bu kısımda 
Uzun Hasan’ın, Osmanlı Devleti’ni alt etmek için Venedik, Macaristan, Napoli, Lehistan, Boğdan, Papalık ve 
Rodos şövalyeleriyle iş birliği yaptığı anlatılır.  Bayburt’a yönelen Osmanlı ordusunu Otlukbeli’nde yakalayan 
Akkoyunlu kuvvetleri savaşın daha erken yani 11 Ağustos 1473 günü başlamasına neden olmuştur. Romana 
göre sekiz saat süren harp neticesinde Osmanlı kuvvetleri galip gelmiştir.379 

Ancak Kızıl Atın Süvarisi’nde Otlukbeli Savaşı’nın nedeni tarih kitaplarında anlatılandan farklı şekilde 
yansıtılmıştır. Romana göre, Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın toprak genişletme isteği değil, 
Karamanoğulları Beyliği’nde taht kavgaları esnasında yaşananlar iki devlet arasında yaşanan savaşa neden 
olmuştur. Ayrıca romanda tarih kitaplarının anlattıklarının aksine Akkoyunlular ve Osmanlılar iki kardeş devlet 
olarak anlatılmıştır. Osmanlı, Anadolu ve Avrupa’ya hâkim iken; Akkoyunlular İran, Irak, Doğu Anadolu ve 
Kafkasya’da büyük bir devlet haline gelmiştir. İki büyük devletin arasındaki savaşın kaçınılmaz olduğu tarih 
kitaplarında geçmektedir.

Romanda anlatılan bir diğer tarihi vaka Kripoli Akını’dır. 1477 yılında 46 Venedik, 25 Papalık, 17 Napoli ve 
14 Rodos kadırgasından oluşan Venedikli Amiral Mocenigo komutasındaki Haçlı Donanması’nın Akdeniz’e 
inmesi, Antalya kalesini kuşatıp çekilirken surların dışındaki tüm alanları yağmalayıp insanları öldürmesi 
sonrası başlayan Kripoli Akını380, yıllarca süren bu saldırılara öfkelenen Fatih Sultan Mehmet’in, Akdeniz’in en 
büyük donanması olan bu donanmasına karşılık 20.000 kadar Türk akıncısını Bosna Sancakbeyi Turhanoğlu 
Ömer Bey’in komutasında kuzeyden Venedik sınırına toplayarak 1 Ekim’de kuzeyden Venedik’e girmesi ve

375 Hasan Erdem, Kızıl Atın Süvarisi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2014, s.288.
376 B. J. Purgstall, Büyük Osmanlı Tarihi, Sabah Yayınları, İstanbul 2000, s.200.
377 Purgstall, a.g.e., s.116. 
378 Hasan Erdem, a.g.e., s.35.
379 Hasan Erdem, a.g.e., s.59.
380 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Büyük Osmanlı Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1982, s.116.
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piyadeleri bozguna uğratması şeklinde gerçekleşmiştir. Bu akın sonrasında Venedik Generali Novellüs ölmüş, 
Venedik ordusu parçalanmıştır.381

Purgstall’ın Büyük Osmanlı Tarihi adlı eserinde dile getirdiği üzere, “Türk akıncıları Kuzey Venedik’te bir ay 
kalmış; yapılan katliam ve tahribatın öcünü almıştır. Kripoli akını, 16 yıldır devam eden Osmanlı-Venedik 
savaşının da sonu olur.”382 

Kızıl Atın Süvarisi romanında, Venediklilere ait kırk altı, Papalık’a ait yirmi beş, Napoli kralı Ferdinand’a ait on 
yedi ve Rodos şövalyelerine ait iki kadırgadan mürekkep müttefik donanmasının Akdeniz üzerinden ilerleyip 
Antalya sahiline erişmesiyle başlar. Donanma, Antalya kalesini top atışlarıyla tahrip etmiş; ancak Türk kale 
muhafızlarının direnişi karşısında geri çekilmek zorunda kalmıştır. Sahildeki yerleşim yerlerini yağmaladıktan 
sonra İzmir’e doğru yelken açmış; Amiral Moçenigo’nun emriyle Anadolu’nun sahil şeridindeki kasaba ve 
köyleri talan etmiş; ahaliyi katletmiştir. Moçenigo, askerlerini “kundakçılığa ve ırza geçmeye” teşvik etmiştir. 
Amiral Moçenigo, askerlerine Türk başı getiren herkese üç altın vereceğini vaat etmiş; böylece İzmir’i ele 
geçirmiştir.383 

Haçlı ordusunun başarısız Antalya kuşatmasından sonra Ege sahillerini yağmalaması tarih kitaplarında 
anlatıldığı gibi yer almaktadır. Hatta yalnızca yağmalamakla kalmamışlar; ırza geçme ve kundakçılık olayları 
da vuku bulmuştur. Romanda yer alan insanların katli, köle satıcılığı gibi tüm olaylar gerçekle uyuşmaktadır. 

16 yıl süren “Venedik Savaşı da romanda 15. yy’ın önemli bir hadisesi olarak yer alır. Tarihi kişilik olmayan 
Afşin, kurgusal kişilik olarak Kripoli Akını’nı yaşamış, köyü talan edilip birçok aile ferdi katledilmiştir. Tek 
başına 80 haydutla savaşarak aldığı “Kızıl Atın Süvarisi’ namıyla 10 yıl sonra talan edilen köylerinin, katledilen 
insanlarının intikamını Venedik Savaşı sonrası almıştır. Romanın ilk bölümünde ettiği intikam yeminiyle 
orduya katılan Afşin, amcası Beytekin ve baskın sonrası köle olarak satılan kız kardeşi Gökçe’ye kavuşmuş; 
Ailesinin ve köyünün intikamını 1479’da Venedik Savaşı sonunda alır.

Çalışmada üzerinde duracağımız tarihi romanlardan ikisi III. Selim devrini siyasî ve sosyal olaylarıyla 
yansıtmaktadır. Bu romanlardan ilki Hıfzı Topuz’un Hatice Sultan’ı, diğeri Veysel Türk’ün Müzehhip Hafiye’sidir. 
İlk roman mekân olarak İstanbul’da diğeri ise Harput ve Fransa’da geçmektedir. 

On beş bölümden oluşan Hatice Sultan, biyografik nitelikli bir tarihi romandır. Eser, 2013 yılına kadar on dört 
baskısı yapılmış ve popüler tarihi roman özelliği göstermektedir. 

Hıfzı Topuz’un Hatice Sultan384 adlı tarihi romanı, 18. yüzyıl Osmanlısının önemli olaylarını, tarihî roman 
kurgusu dâhilinde aktarmaktadır. Yazar, romanına Hatice Sultan ve çevresi ile dönemin bir panoramasını 
çizerek başlar. İlk sayfalarda III. Selim tahta çıkar. Sultan Selim’in kız kardeşleri olan Hatice Sultan ve Beyhan 
Sultan bunu neşeyle karşılarlar. Sultan Selim’in tahta çıkışını kutlamak için sarayda pek çok eğlence düzenlenir. 
III. Selim kardeşlerine köşk ve “sahil saray” hediye eder.385 Roman, Ortaköy Defterdarburnu’nda bulunan 
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dan kalma bakımsız sahil sarayın onarımı için Antoine-Ignace Melling’in davet 
edilmesiyle farklı bir boyut kazanır. Melling ve Hatice Sultan arasında yasak bir aşk gelişir. Tarihi realite olarak 
Hatice Sultan ve Melling’in aşkının en büyük kanıtı, romanda da kullanılan mektuplardır. 

Yazar, bu aşk etrafında dönemin Fransız ressamlarını ve saray halkının eğlence alışkanlıklarını anlatmıştır. 
Romana göre III. Selim’in diğer kız kardeşi Beyhan Sultan’a ise devrin ünlü şairi Şeyh Galip âşık olmuştur. Şeyh 
Galip’in ünlü şiirleri aracılığıyla aktarılan platonik boyuttaki bu aşk etrafında dönemin müzik, edebiyat ve 
dergâh yaşantısı romana yansımıştır: 

381 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., ss.130-132.
382 Purgstall, a.g.e., s.130.
383 Hasan Erdem, a.g.e., s.10.
384 Hıfzı Topuz, Hatice Sultan, Remzi Kitabevi, İstanbul 2013, s.246.
385 Hıfzı Topuz, a.g.e., s.10.
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“Bunların yanı sıra Hünkâr’ın bestekâr ve şair dostları da yanından hiç eksik olmuyorlardı. III. Selim onlarla musikî 
âlemleri yapıyor ve o toplantılarda besteler çalınıyor, şiirler okunuyor, öyküler ve fıkralar anlatılıyordu.”386 

Romanda III. Selim’in tahta çıkışı esnasında yaşanan sevinçli kutlamalar, tarih kitaplarında aktarılanlarla 
paralellik taşımaktadır. Nitekim Uzunçarşılı da “Selim gibi ateşli, genç ve yeni düzen isteyen bir padişahın başa 
geçmesinin ümitle karşılandığını, bu yüzden III. Selim’in tahta çıkışı, tüm ülkede çok büyük bir mutlulukla 
karşılandığını ve geleceğe yönelik büyük umutlar yarattığı”nı dile getirmiştir.387 

Hatice Sultan romanındaki önemli tarihî olaylardan biri de “Kabakçı Mustafa İsyanı”dır. Tarihi kaynaklara 
göre, “III. Selim, 1793’te Nizam-ı Cedit ordusunu kurmuştur. Ordunun kurulması için Fransa ve Prusya’dan 
özel uzman ve danışmanlar getirilmiş; Mısır’ın savunulması sırasında başarı gösteren Nizam-ı Cedid ordusu, 
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında aynı başarıyı sağlayamamıştır.388 

Nizam-ı Cedid ordusundan rahatsız olan Yeniçeriler, 1807’de ordunun kaldırılması için Kabakçı Mustafa 
önderliğinde isyan başlatırlar. İsyan sonucunda III. Selim, Nizam-ı Cedid’i dağıtmak zorunda kalır ve Yeniçeriler 
tarafından otoritesi sarsılan padişah tahttan indirilerek yerine tahta IV. Mustafa geçirilir. Sultan Selim, aslında 
yapmak istediği ıslahatlar yolunda can vermiştir. 

Kabakçı Mustafa isyanının başlangıcı Hatice Sultan romanında tarih kitaplarında de verilerek şöyle anlatılır:

“Ertesi gün, 15 Mayıs 1807, çarşamba sabahı yamaklar, kale çevresindeki yeni Laz uşakları ve Gürcülerden oluşan 
1500 kişilik bir topluluk, ellerinde bayraklar, Büyükdere Çayırından yola çıktılar. Gürültüyü duyan yabancılar 
kapılarını kilitleyip yalılarına ve köşklerine kapandılar. Düzene başkaldıranlar, Kefeliköy kıyılarından Tarabya’ya 
geldiler.”389 

2000 sonrası yayınlanan III. Selim devrini yansıtan bir diğer tarihi roman da Veysel Türk’ün Müzehhip Hafiye390  

romanıdır. (Müzehhip, tezhip sanatını icra eden kişilere verilen addır) Romanda hafiye Alphan, bir müzehhip 
olarak karşımıza çıkar. Kendi içinde 56 kısma ayrılan romanda kurgu daha sağlamdır. 

Müzehhip Hafiye’de olaylar, III. Selim ve II. Mahmud devrinde geçmektedir. III. Selim’in tahttan indirilmesi, 
Fransız ihtilali gibi tarihî olaylar geniş biçimde romanda ele alınmaktadır. Roman kişilerinin kendilerine has 
kurgusal dünyası ile tarihî hadiseler birleştirilmiştir. 

Müzehhip Hafiye romanında, Fransız ihtilali ve Osmanlı Devleti’ne tesirleri, III. Selim’in yaptığı ıslahatlardan 
rahatsız olan halk, Yeniçerilerin isyan hazırlıkları, Kabakçı Mustafa isyanı, kişiler üzerindeki etkileriyle ele 
alınmıştır. 

Müzehhip Hafiye, Osmanlı toprakları yanında Fransa’da da geçtiğinden Fransız İhtilali süreci ve etkilerine 
ilişkin önemli detayları tarihî kaynaklarla örtüşen şekilde yansıtmıştır.

Roman, Fransa’nın Tours kentinde yaşayan bir aile olan Kont D’arcy, Bayan Carolina ve kızları Mabella, Adelisa 
ve Jeanina’nın gündelik hayatlarının tasviri ile başlar. Romanın olay örgüsü, paralel iki çizgi halindeki olay 
örgüsüyle ileride birbiriyle bağlanacak iki ayrı karakterin yaşamları üzerine kurulmuştur. Bu kişiler Fransa’da 
yaşayan Mabella ve Harput’ta bir genç olan Alphan’dır. 

Başına buyruk bir çocuk olan Alphan, Tusi adlı bir âlimin kendisine verdiği Dervişin İmtihanı adlı bir kitaptan 
çok etkilenir. Bu vesileyle Tusi’den iki yıl boyunca kimya, botanik, coğrafya, Arapça ve Farsça gibi dersler alır 
ayrıca onun teşvikiyle Sipahizade Eşref Paşa’dan kılıç kullanmayı ve at binmeyi öğrenir.391 Alphan ardından

386 Hıfzı Topuz, a.g.e., s.69.
387 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, 1982, s.321.
388 Kemal Beydilli, İslam Ansiklopedisi, TDV, İstanbul 1991, s. 364; Ayrıca K. Beydilli, III. Selim: Aydınlanmış Hükümdar, TDV, 2010.
389 Hıfzı Topuz, a.g.e., s.117.
390 Veysel Türk, Müzehhip Hafiye, Çatı Kitapları, İstanbul 2013, s.336.
391 Veysel Türk, a.g.e., s.83.
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Harput’tan İstanbul’a gelerek padişahın hizmetine hafiye olarak girer. İstanbul’da Yeniçerilerin padişaha karşı 
bir ayaklanma tertip ettiği sırada Sultan III. Selim;

“Orada ihtilal sonrası yaşanılanları gazetecilerin, politikacıların, lordların kısacası herkesin düşüncesini, 
duygusunu, devrimde yaşanılanları öğrenmeni istiyorum”392 diyerek ihtilalin yarattığı etkiyi gözlemlemesi için 
Alphan’ı Fransa’ya, hafiye olarak gönderir.393 

İhtilal neticesinde, Mabella’nın babası, koyu bir kralcı olan Kont D’arcy iki kızı ile birlikte çıkarılan bir 
yangınla öldürülmüş, Fransa bir iç karışıklık devri yaşamıştır.394 Mabella, kuzeni Sydney’in yanında yaşamaya 
başlamıştır. Vaktinin çoğunu yabancı kitapları okuyabilmek için İngilizce ve Osmanlıca öğrenmeye çalışarak 
geçirir. Bu sırada Fransa’ya gelen Alphan’la yolları kesişir. 

Romanda Mabella üzerinden Osmanlı’da yürütülen misyonerlik faaliyetlerine de yer verilmiştir. Mabella, bir 
Cizvit olan ve Fransa haricindeki ülkelerde misyonerlik yapan Fhilip Enderson’un teşvikiyle misyoner olarak 
Osmanlı Devleti’ne gider.395 

İstanbul’da Yeniçerilerin isyan hazırlığı da tarihi bir vak’a olarak romanda yansıtılır:

“Yeniçeriler ise padişahın ocağı lağvedeceğinin farkına varınca görülmemiş rezaletlere başvurmaya hazırlandılar. 
Yapacakları darbenin kanlı ya da kansız olması onlar açısından fark etmiyordu. Artık tek istedikleri şey padişahı 
tahttan indirmekti. O yüzden gizliden gizliye devletin aleyhinde örgütlenmeye başladılar.”396 

Tarihî bir figür olan Kabakçı Mustafa da isyan esnasında Alphan’la karşı karşıya getirilmiş ve Alphan, “Seni 
tehdit etmeye değil, seni zindana atmaya, ihanet ve şiddetin karşılığını vermeye geldim” diyerek Kabakçı’ya 
meydan okumuştur.397 

Müzehhip Hafiye romanında Kabakçı Mustafa İsyanı’nın hazırlıkları esnasında kahvehanelerin (özellikle 
Sardunya Kahvehanesinin) örgütlenme ve muhalefet merkezi olarak kullanılması tarih kitaplarıyla örtüşür 
şekilde bahsedilmektedir.398 

Sultan II. Mahmud’un tahta çıkmasıyla bir nebze de olsa asayişin sağlandığı İstanbul’da, Sadrazam Alemdar 
Paşa’yı öldürme kararı alan isyancılar, sarayı kuşatır. Alemdar Mustafa Paşa ile birlikte savaşan Alphan, 
isyancılara karşı cesurca mücadele etse de sadrazamı kurtaramaz. İsyancıların gücünün kırılmasıyla Alphan, 
yeni bir görevde yer alır. Osmanlı’daki gayrimüslimleri isyana teşvik eden silah kaçakçılarını bulup, sevkiyatı 
engellemek göreviyle korsan kılığında kaçakçıların arasına karışır. Alphan İstanbul’daki gayrimüslimleri 
isyana teşvik eden silah kaçakçılarının yakalanmasını sağladıktan sonra misyonerlik yapan ajanları yakalamak 
vazifesiyle Harput’a gider. Onların halkı isyan için kışkırtmasına engel olacaktır. Fransa’dan sonra Harput’ta da 
Mabella ile karşılaşan Alphan, onun misyonerlik faaliyetlerini görür. Bir Rus ajanı olan Derviş Hatemi’yi etkisiz 
hale getirir. Yabancı ülkelerden Harput’a silah getirilmesini sağlayan ajan Simavi Ağa’nın cemaatine Derviş 
Hatemi kimliğiyle sızıp onu kadıya teslim eden Alphan, İstanbul’da başarısız olan yeniçeri isyanı ardından 
saklanmak için Harput’a gelen Yeniçeri Ağası Hüsrev’in silahından çıkan bir kurşunla ölür.399 Mabella da artık 
misyonerliği bırakmıştır.400 

392 Veysel Türk, a.g.e., s.151.
393  Veysel Türk, a.g.e., s.152.
394  Veysel Türk, a.g.e., s.47.
395  Veysel Türk, a.g.e., s.237.
396  Veysel Türk, a.g.e., s.140.
397  Veysel Türk, a.g.e., s.210.
398 Veysel Türk, a.g.e., s.139.
399 Veysel Türk, a.g.e., s.329.
400 Veysel Türk, a.g.e., ss.335-336.
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Romanda Alphan ve Mabella üzeriden, paralel iki çizgi halinde gelişen olay örgüsüyle bir yandan Faransız 
İhtilali ve etkileri diğer yandan Sultan III. Selim ve II. Mahmud devri tarihi hadiseleri, tarih kitaplarındaki 
bilgilerle örtüşen polisiye ve entrik kurguyu da ihmal etmeyen bir anlayışla yansıtılmıştır.

Okay Tiryakioğlu’nun Kumandan401 adlı tarihi romanı, Gazi Osman Paşa tarafından yönetilen Plevne 
Savunması’nı tüm ayrıntıları ve heyecanıyla ele almıştır. 11 bölümden oluşan eserde, kronolojik bir tarihçilik 
sergilenmiş, bu durum roman estetiğine de zarar vermiş ancak tarihi hadiseler gün gün aktarılmıştır. 

1877-1878 yıllarındaki Osmanlı-Rus Harbi (93 Harbi), romanın belkemiğini oluşturmaktadır. Uzunçarşılı’ya 
göre, Ruslar Paris Anlaşması’nı kabul etmemiş; Almanya ve İtalya’nın kurulmasının ardından bozulan siyasi 
dengeden faydalanmak istemiş, Panslavizm politikası ve I. Meşrutiyet’in ilan edilmesi gibi sebeplerden dolayı 
Rusya, 1877’de Eflak ve Boğdan’a girerek Osmanlı Devleti’ne savaş açmıştır. Osmanlı Devleti, Tuna ve Kafkasya 
cephelerinde, Ruslarla savaşmıştır.402 

Romanın ilk bölümü 16 Haziran 1877’de Bulgaristan’ın Vidin şehrinde geçer. Bir yıl önceki Sırp isyanlarını 
bastırarak Mareşal rütbesine yükseltilen Osman Nuri Paşa, bölgenin komutanıdır. Roman, 1 Temmuz 1877’de, 
büyükelçi General İgnatiev’in Türkler ve Osmanlı padişahı hakkındaki olumsuz ve çirkin sözleriyle başlar. 14 
Temmuz’da asker Vidbol Tepeleri’ni geçerken, Romen topçusu tarafından taciz ateşi açılır. 15 Temmuz gecesi 
Osman Paşa bir telgraf alır. Süleyman Paşa geri çekilmeye başlamıştır, Kızanlık ve Yeni Zağra düşmek üzeredir. 
Artık Balkanlar düşmüş sayılmaktadır. Bu haberin verdiği dehşetle Osman Paşa ve askerleri ara vermeksizin 
Vulçiderma’ya kadar yürür. Kuzeyde Niğbolu’nun Güneyde de Lofça’nın düştüğü öğrenilir. 

19 Temmuz’da Türk öncü birlikleri etkili bir destekle Atıf Paşa’nın birliklerinin muvaffak olmasını sağlarlar. 
Osman Paşa Plevne için daha önce hiç görülmemiş yeni bir savunma yönteminin emrini verir. Şehrin tüm kritik 
noktalarına siperler kazdıracak; siperler hilal şeklinde birbirine bağlı olacaktır. Böylece kavisli atış yapamayan 
toplar için siperleri vurmak çok zor olacaktır. 

Ruslar, tüm kuzeydoğu hattını kapsayan Türk askerinin üç katı otuz bin mevcutla taarruza geçer. Osman Paşa, 
Ahmet Hıfzı Paşa komutasındaki üç avcı piyade taburunu, savunma gücü nispeten zayıf bölgeye naklettirir. 
Kazak birliklerinin ilerleyişi yavaşlatılsa da durdurulamaz. Rusların sayıca çokluğu Kazakları Türk savunma 
hatlarının önüne kadar getirir. Ahmet Hıfzı Paşa ve Yarbay Hüsnü ağır yaralanır. Talat Paşa’nın uğraşıyla ve 
Osman Paşa’nın bizzat çatışma alanına gitmesiyle asker gücünü toplar. Bu durum Rusların moralini bozar.

26 Temmuz’da Osman Paşa, güneydeki birliklerin desteğini alabilmiş, General Atıf’ı göndererek Rusların 
hâkimiyetindeki Lofça’yı da ele geçirmiştir. 30 Temmuz 1877 sabahı Rus kuvvetleri dört koldan Plevne 
yakınlarına sokulurlar. Türk öncü kuvvetleri tarafından açılan ateşle asıl muharebe başlamıştır. Tahir, Atıf, 
Hasan Sabri Paşalar ve Osman Paşa, Yunus Bey arasında hatlar kuzeyden güneye paylaştırılır. Rusların “Demir 
Kazık” dediği Yunus Bey’in hattı en ağır çatışmaların olduğu yerdir.

31 Temmuz’da Tahir Paşa, Osman Paşa’ya büyük bir heyecanla Rusları mağlup etmenin tam sırası olduğunu, 
Mehmet Ali Paşa’nın Şumnu’daki ordusuyla birleşirlerse, Balkanları geri alabileceklerini söyler. Osman Paşa 
ise süvarileri olmadığından bu fikre sıcak bakmaz. Ruslar mağlup olmuş; Rus generaller yenilgiden mutsuz 
olmuştur. Ancak Osman Paşa’nın yeteneği ve zekâsını takdir ederler. Abdülhamid Han, bizzat yaverini 
göndererek Osman Paşa ve generallerini “Büyük Osmanlı Madalyası” ile onurlandırıp değerli bir kılıç hediye 
etmiştir.

Rus Çarı da yeni Rus harekâtı için asker sayısının iki katına çıkarılmasını, mühimmat ve top desteği sağlanmasını 
emretmiştir. Şıpka Geçidi’ni kaybetmiş olan Süleyman Paşa, Akri Dağı’nı ele geçirmeyi başarır. Türk Ordusu 
yardımlarla sayısını ikiye katlayarak 45 bin olur. 

6 Eylül’de Plevne üzerine topçu ateşi, 7 Eylül’de ağır bir tahrip ateşi başlar. Bu sırada Süleyman Paşa Ruslara esir 
düşer ancak Rus ordusu büyük bir darbe alır. 13 Eylül’de gelindiğinde üç bin Osmanlı askerine karşılık yirmi

401 Okay Tiryakioğlu, Kumandan, Timaş Yayınları, İstanbul 2013, s.302.
402  İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., s.422.
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bin Rus ölmüştür. 25 Ekim’de 1877’de Ruslar Süleyman Paşa’nın, topladığı gönüllülerle birlikte güneyden 
yeni bir taarruza kalkışacağı haberini alır. Bu sırada Ahmet Hıfzı Paşa’nın bin beş yüz askeri şehit olur, Paşa 
teslim olmak zorunda kalır. 30 Ekimde Tahir Paşa’nın emriye hasta ve ihtiyar tüm yük hayvanlarının kesimine 
başlanır. 7 Kasım’da Osman Paşa, Rus ilerleyişini durduracak bir anlaşma yapılması gerektiğini düşünür ve 
sonunda antlaşma imzalanır.

Yazarın Osmanlı tarihine beslediği hayranlığın dikkat çektiği eserde olaylar kronolojik biçimde ve belgelere 
dayandırılarak yansıtılmıştır. Özellikle savaşa dair detaylar ve harekât planlarında yazarın hayranlığı kendini 
hissettirir. 93 Harbi tarih kitaplarına göre Osmanlı’nın önemli miktarda toprak kaybetmesine sebep olan bir 
savaştır. Romanda bu olaylar, daha farklı şekilde anlatılmıştır. Bu da tarihî olaylara dayansa bile eserin kurguya 
bağlı oluşunun göstergesidir. Kronolojik ve belgesel olması sebebiyle romanın kurgusu zayıftır. 

Üzerinde duracağımız son roman olan Sarıkamış: Donmuş Umutlar’ı, Erzurum yöresinin yazarlarından biri 
olan ve bölge koşulları ile tarihi hadisenin halk hafızasındaki tesirlerini çok iyi bilen Sara Gürbüz Özeren 
2014’te kaleme almıştır. 

Romanın başlangıç zamanı 1960 yılıdır. 1960 İhtilalinin olduğu sırada Ankara’da bir paşanın eşi, bir rüya görür. 
Rüyasında Sarıkamış’ta bir albay ona, Allahüekber Dağı’nda yol ortasında yattığını anlatarak “bari yerimi 
işaretlesinler de rahat uyuyayım” der. Böylece Sarıkamış’a uçaklar ve askerler gelmiş; Allahüekber dağında 
ölen 90 bin şehit adına bir anıt dikilmiş; düzenlenen törene halk da davet edilmiştir. Olaylar, romanın ‘anlatıcı 
ben’inin (o yıllarda 4-5 yaşlarında bir çocuk olan yazar/anlatıcı) çocuk gözüyle izlediği tören anından, I. Dünya 
Savaşı’nın başlangıcına 1914 yılına geri dönülerek anlatılmıştır. 

Yazar, Sarıkamış Harbi’ni, o yörede geçen çocukluğu sebebiyle dinlediği sohbet ve hatıralar, mektuplar, anı 
kitapları, maniler, yakılan türkülerden hareketle kurgulayarak “Yeni Tarihselcilik” anlayışıyla yazmıştır. Örneğin 
romandan alınan aşağıdaki ağıt, ordunun malzeme noksanlığını, hazırlıksız girilen bu savaş sebebiyle ölen 
veya esir düşen askerler sebebiyle halkın Enver Paşa’ya olan öfkesini yansıtır: 

        “Çadırlar dağa kuruldu

          Hücum borusu vuruldu 

          Bir Sarıkamış uğruna,

          Doksan bin fidan kırıldı.

          Yaşa padişahım yaşa

          Kan bulaşmış çatık kaşa

          Biz Urus’a esir düştük

          Sebep oldu Enver Paşa”403 

Romanda tarihsel gerçeklik olarak yazarın üzerinde durduğu hususlar;

-Trablusgarp ve Balkanları kaybeden yorgun ordusuyla Osmanlı’yı I. Dünya Savaşı’na götüren nedenler, 

-Yanlış kararlarla Türk ordusunun Alman komutanların eline bırakılışı, 

-Savaşa hazır olmayan yoksul Anadolu ve askerin hâli,

-Alman hayranı, hırslı, maceraperest komutanlara (özellikle harekâttan sorumlu tutulan Enver Paşa’ya) 
karşılık, gerçekçi ve savaş taktiklerini bilen Mustafa Kemal’in o yıllardaki yükselişi, 

403 Sara Gürbüz Özeren, Sarıkamış-Donmuş Umutlar, Damla Yayınları, İstanbul 2014, s.12.
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-Faciayla sonuçlanan Sarıkamış harekâtı sebebiyle Rusların, zafer kazanması ve zaten ellerinde olan Kars, 
Ardahan Iğdır’a, Erzurum, Muş, Bitlis’i de katarak buralardaki halkı esir etmesidir.

Romana göre Kendini “Kafkas Fatihi” olarak görmek isteyen Enver Paşa’nın büyük hayali, “Orta Asya’daki 
Türklerle birleşip Mete’nin yaptığı gibi büyük bir Turan devleti kurmak”404 şeklinde bir açıklamayla, edebî 
esere zarar verecek şekilde okura açıklanmıştır. Böylece Kafkas Cephesi ve Afganistan üzerinden Hindistan’a 
kadar uzanılacak405 hatta Kafkasya’daki, Türkistan’daki Türklerden de yardım alınacaktır.406 

Roman boyunca tarihî kişilikler karşısında tarafsız kalma çabası gösterse de Özeren’in, özellikle Enver Paşa’nın 
Alman hayranlığı meselesinde tarafsız kalamadığı gözlenir. Enver Paşa’nın; Kâzım Karabekir’in tüm itirazlarına 
rağmen orduyu Almanlaştırması, önemli mevkilere Alman komutanlar (Felix Guse, Feldman, Bronsart von 
Schellendorf ) atadığına değinen (183) yazara göre, kendini Napolyon’a benzeten Enver Paşa, tıpkı onun gibi 
Rusya’yla savaşmak istemiş; Almanlar, onun bu idealini kullanıp hazırlıksız Doğu’ya sürmüşlerdir. 

Yazarın cephedeki olayları Takvime bağlı olarak anlattığı harekât 21 Aralık 1914’te başlar. Çetin kış şartları ve 
tipi görüş mesafesini öyle azaltmıştır ki, Albay Abdülkerim yönetimindeki 32. Tümen, 31. Tümene ateş etmiş 
yani tipi yüzünden Türk ordusu birbirine ateş etmiş yaklaşık iki bin kişi şehit olmuştur.407 

Tarihi roman yazarları maalesef zaman zaman -kendilerinin romancı olduğunu unutarak- tarihi olayları 
bir tarihçi kimliği ile masaya yatırmak, bir tezi ispatlamak, bir tarihi kişiliği aklamak ya da bir tarihi olayı 
aydınlatmak zorundalarmış zannıyla hareket edebilirler. Kemal Tahir’in Yorgun Savaşçı, Yol Ayrımı, Devlet Ana 
vb. romanlarında, kahramanları üzerinden kendi tezlerini sayfalarca ispatlamaya kalkışması gibi Sara Gürbüz 
Özeren de Sarıkamış: Donmuş Umutlar’da romanın estetiğine zarar verecek şekilde tarihi kişilikleri yargılayan, 
suçlayan, olaylar hakkında nutuk atan bir tavır sergilemiştir. Sarıkamış Harekatı’nın sonucunu masaya 
yatırırken de tezlerini ileri sürerek Enver Paşa ile diğer Paşaları şöyle suçlamıştır: 

“Başarısızlıkta birçok kumandanın suçu vardı. Başta İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin askerlikten zerre kadar 
anlamadıkları hâlde münevver Türk subaylarını şikâyet ederek ordudan uzaklaştırılmasına vesile olan elemanları 
suçluydu. (…)

Kıskançlığı ve hırsları yüzünden Enver Paşa’ya yanlış kararlar aldıran Hafız Hakkı Paşa suçluydu. (…) Binbaşı Nasuh 
Bey’in esir düşmesiyle ordu kararları Rusların eline geçmiş, süre dört gün uzamış, asker Allahuekber Dağı’nda kara 
saplanıp donmuştu. (…)

İhsan Paşa ve kurmayları suçluydu. Eğer Sarıkamış’a geldikleri gece rica minnet Enver Paşa’dan dinlenme izni 
koparmasalardı, o gece Sarıkamış’a hücum etme cesaretini gösterselerdi, sadece iki bin yaşlı asker tarafından 
savunulan Sarıkamış’ı alır, askerin karnını doyurur ve Rus ordusunu Kars’a kadar sürebilirlerdi. (...) 

Nihayet Enver Paşa suçluydu. İleri karakollar oluşturmadan, depolar meydana getirmeden, yol açmadan, sağlık 
hizmetlerini ayarlamadan, askeri kışın şartlarına göre giydirmeden yalın kılıç ileri atılmış, orduyu cebri yürütmüş, 
(...) komutanların görevlerini yapmalarını engelleyerek gereksiz husumetler yaratmıştı. (…) Bütün bunların 
üstünde olmak şartıyla Alman subayları!.. Onların derdi Türklerin kazanacağı zafer değildi. Donuklar ve tifüs de! 
Onlar sadece Rus ordusunu doğuda oyalayıp kendi cephelerini rahatlatmak istiyorlardı.” 408

Romanın tarihte var olmayan ancak temsil ettikleri değerle de onbinlerce şehitten birkaçı olarak kurgusal 
hikâyeleri yer alan kişilikleri Erzurum/ Beydüzlü Hasan ve ailesidir. Allahüekber Dağları’nda donarak ya da 
imkânsızlıklar yüzünden tifüsten ölen vatan evlatlarını ve geride bıraktıklarını temsil eden bu kişilerden 
Beydüzlü Hasan, yeni evlenmiş ve gebe karısı Ayşe’yi geride bırakarak cepheye koşmuştur. Hasan, savaş 

404 Sara Gürbüz Özeren, a.g.e., s.53. 
405 Sara Gürbüz Özeren, a.g.e., s.133. 
406 Sara Gürbüz Özeren, a.g.e., ss.53, 133.
407 Sara Gürbüz Özeren, a.g.e., ss.186-187.
408 Sara Gürbüz Özeren, a.g.e., ss.283-285.
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sonrası baba ocağına dönebilen nadir askerlerdendir. Ancak bitlenme sonucu asker arkadaşından kaptığı 
tifüsü, karısı Ayşe’ye de bulaştırmış sonunda onun da kendisi gibi ölümüne neden olmuştur. Yazar, romanda 
bir yandan da savaş esnasında ve sonrasında yaşanan dramları yansıtırken bir yandan da (Hasanların 
komşuları üzerinden) Ermenilerin ülkedeki savaş ortamındaki taşkın hareketlerini yansıtmıştır. 

Olayların geçtiği mekân olarak Sarıkamış’taki cephe atmosferi duygusal biçimde yansıtılmıştır:

“(...) Son gücünü harcayan erler, biraz soluklanmak için oturuyor, bir daha kalkamıyorlardı. (...) Fazladan harcanan 
enerji mutlak ölüm demekti. Düşen kalıyordu. (...)Oltu vadisinin keskin soğuğuna dayanamayanlar, birer ikişer 
dökülmeye başladı. Önce hissizleşiyorlar, bastıkları yeri göremiyorlar, sonra yere yığılıveriyorlardı. Yol kenarları, 
yar başları, çalı dipleri bu zavallılarla dolup taşmıştı.”409  

Romanda tarihte karşımıza çıkan bir başka gerçek de Erzurum’da yaşlılar ve çocuklardan başka malzeme 
taşıyacak kimse kalmadığından on üç- on dört yaşlarındaki 120 çocuğun soğukta donma bahasına fedakârca 
cepheye cephane taşımasıdır.410 

Romanda duygu, hayal ve sanatın belki de en çok konuştuğu satırlar, yazarın sorduğu aşağıdaki soruda 
gizlidir: 

“Acaba Allahüekber yaylalarında gelinciklerin bu kadar kırmızı oluşlarının sebebi, koç yiğitlerin donduğu için 
toprağa akamayan kanları mıydı?”411

Sonuç

2000 sonrası yayınlanan incelediğimiz romanlarda genellikle Osmanlı tarihine hayranlık dikkati çekmiş; 
yazarlar tarihi kaynaklara adeta bir dedektifin ipucu aramasını hatırlatır şekilde yaklaşarak romanlarını 
kaleme almışlardır. Kronolojik sıra ve tarihi gerçeklik gözetilirken zaman zaman belgesel romana kayılmış 
ve edebi kurgular zayıflamıştır (Kumandan, Sarıkamış: Donmuş Umutlar). Romanların bir kısmı tek bir dönemi 
veya bir tek bir savaşı tarihi kaynaklardan alınma belge, mektup, hatıra ve ayrıntılarıyla yansıtırken (Örneğin, 
Sara Gürbüz Özeren’in Sarıkamış: Donmuş Umutlar’ı, Okay Tiryakioğlu’nun Kumandan’ı,), Hasan Erdem’in Kızıl 
Atın Süvarisi, Fatih Sultan Mehmet devrini Otlukbeli, Kripoli ve Venedik Savaşları üzerinden, dönemin tarihi 
olay ve kişilerine beslediği hayranlığı hissettirerek eğitici ama edebi kaygıdan azade şekilde yansıtmıştır. 
Veysel Türk’ün Müzehhip Hafiye’si Alphan adındaki Sultan III. Selim’in hafiyesi üzerinden, bir polisiye macera 
eşliğinde Sultan III. Selim ve II. Mahmud devirlerinin önemli tarihi olay ve isyanlarını yansıtırken paralel olay 
örgüsüyle Harput’ta misyonerlik yapan Alphan’la yolları kesişen Mabella’nın ailesi üzerinden Fransız İhtilali’ni 
ve etkilerini karşılaştırmalı olarak macera romanına yaklaşarak yansıtır. 

Hıfzı Topuz’un Hatice Sultan’ı biyografik karakterli ve bir kişinin yaşamı üzerinden 18. yy Sultan III. Selim 
döneminin tarihî ve sosyal olaylarını, Okay Tiryakioğlu’nun Kumandan’ı, Gazi Osman Paşa’nın kahramanlığı 
ve Osmanlı-Rus Savaşı’nı kronolojik bir bakışla yansıtırken kurgu, dil gibi edebî hassasiyetler konusunda zayıf 
kalmıştır. Yazarların tarihî kişilikler karşısında ya hayranlıklarını veya eleştirilerini belli ettikleri dikkat çeker. 
Örneğin Hasan Erdem’in Kızıl Atın Süvarisi’nde Fatih Sultan Mehmet ve Bosna Sancakbeyi Turhanoğlu Ömer 
Bey’e hayranlığını gizleyemediği, Türk ordusunu her fırsatta övdüğü, Veysel Türk ve Hıfzı Topuz’un Osmanlı’nın 
yenilikçi padişahı III: Selim’in ıslahatlarını anlatırken beğeni hislerini gizlemediği, ancak Sara Gürbüz Özeren’in 
ise 90 bin şehitten sorumlu tuttuğu Enver Paşa’yı maceracı ve hayalci bulduğu, hızlı yükselişi, Alman hayranlığı, 
bölge ve iklim koşullarını düşünmeden hazırlıksız askeri savaşa sürdüğü gerekçelerle satır aralarında nutuk 
çekerek sık sık eleştirdiği dikkat çeker.

409 Sara Gürbüz Özeren, a.g.e., ss.180-182.

410 Sara Gürbüz Özeren, a.g.e., s.152. 

411 Sara Gürbüz Özeren, a.g.e., s.21.
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İncelediğimiz eserlerde yazarlar tarihi olaylar karşısındaki tezlerini sayfalarca ve gereksiz yere ispatlama 
gayreti içerisinde olmuşlardır. Osmanlı tarihinin farklı dönemlerine duyulan bu ilgi ve eğilimlerde Türkiye’deki 
siyasi yönetimin köklerine bağlılık konusundaki hassasiyet ve telkinlerinin, yaşanan bazı büyük savaşların 100. 
Yıllarının 2000’li yıllara denk gelişinin, TV dizi sektörü ve sinema dünyasının da etkisi olduğu yadsınmamalı, 
yayınlanan eserlere yöneltilecek kaliteli eleştirilerle edebi yönü daha kuvvetli tarihi romanlar yazılmasına 
katkıda bulunulmalıdır.
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Devrin Gerçekliği ve Halit Ziya Uşaklıgil’in Romancılığı

Maksut YİĞİTBAŞ*

Giriş

Tarih, insanlığın geçmişini anlamak ve yorumlayabilmek için edebiyattan beslenir. Edebiyat ise insanların 
yaşadığı olayları estetik zevkle birleştirerek geçmişte dinleyicisine, bugünse okuruna ve izleyicisine sunarak 
tarihî işlevini yerine getirir. Edebiyat, tarihle birlikte sosyolojiyle de bağ kurmak zorundadır. Bu durum 
doğal olarak üç bilim alanın uzmanlarını multidisipliner olmaya iter. Nitekim yakın dönemin önemli tarihçi 
ve sosyologları edebiyata, bir uzman ölçüsünde ilgili olmuşlardır. Kemal Karpat, İlber Ortaylı, Şerif Mardin, 
Kurtuluş Kayalı tarihi, sosyolojiyi ve edebiyatı birbirinden ayırmayarak çalışmalarında üç disiplini bir arada 
ele alırlar. Diğer taraftan edebiyat tarihçileri de edebiyatı dönemlere ayırırken cemiyeti ilgilendiren büyük 
olaylardan kendilerini soyutlamazlar. Toplumu doğrudan etkileyen büyük hadiseleri, edebiyatı dönemlere 
ayırmada kullanırlar. Tanzimat Dönemi Türk edebiyatı, Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatı gibi adlandırmalar 
tarih ve edebiyat ilişkisini doğrudan yansıtırlar. Edebî türler de zamana bigâne kalmaz. Hatta bu konuda daha 
ileridedirler. Kasideler, mersiyeler veya tarih düşürmeler tarihî gerçeklikten beslenir.

Tanzimat ile başlayan yenileşme sürecinde şiir etki alanını yitirmeye, onun yerini roman almaya başlar. 
Dolayısıyla da tarih ve sosyolojiyle bağ kurma rolünü roman üstlenir. Bu nedenle “Sanatın hayatı idealize 
etme yerine, gerçekçi bir şekilde tasvir etmesi, romanın içine doğduğu bu yüzyılın özünün gereğidir. Hayat 
yaşandığı gibi görülmeli ve öyle değerlendirilmelidir.”412 Yazarlar, roman kurgularında hayali kişileri dönemle 
birlikte ele alırlar. Zamanın önemli gelişmelerine bağlı olarak bazen romanların tarihle ilişkisi artar bazen 
azalır. Bu durum dönemin koşullarına göre değişir. Tarihî gerçeklikleri konu edinen sanatçılar, hadiseleri 
kendilerine göre kurgular ve eserlerine yansıtırlar. Böylece, “Sanatçı hakikati, tabiî kaçınılmaz olarak da tarihî 
ve sosyal hakikati verir… Deha ile yaşadığı devir arasında bir uygunluğun bulunduğu kesin olarak kabul 
edilen bir şeydir. Bu tanımlamaya göre ‘devri temsil etme’, ‘toplumun hakikati’ eserin sanat değerinin hem 
sonucu hem de sebebidir… Edebiyat gerçekte sosyal sürecin bir yansıması olmayıp bütün tarihin ruhu, özü 
ve özetidir.”413 Edebiyat, tarih ve sosyoloji doğrudan hayatın kendisinden beslenirler. Hayatı temsil eden 
edebiyat aynı zamanda tarihî gerçekliklerin de temsili olur.

Recaizade Mahmut Ekrem Bey’in teşvikiyle Servet-i Fünun dergisi çevresinde bir araya gelen gençler, 
üstatlarının görüşleri doğrultusunda Batılı bir edebiyat meydana getirmeye çalışırlar. Sosyal yaşama 
mesafeli olan bu edebî harekette toplumu ilgilendiren mevzulara uzak durulur. Tevfik Fikret’i dışta tutmak 
kaydıyla neredeyse bütün Edebiyat-ı Cedide sanatçıları 1908’e değin, toplum yönetimine dair konulara 
doğrudan temas etmekten kaçınırlar. Topluluğun önde gelen yazarı Halit Ziya, 1886’da tefrikasına başladığı 
ilk romanı Sefile’den son romanı Nesl-i Ahir’e kadar siyasi hadiseleri eserlerine yansıtmamakla birlikte 
yaşadığı cemiyetin sosyal dokusunu irdelemekten kaçınmaz. II. Meşrutiyet’ten sonra Eylül 1908’de tefrikasına 
başladığı, II. Abdülhamid idaresini konu edinen Nesl-i Ahir ise siyasi eleştiri boyutlu ilk ve son romanı olur. 
Gustave Flaubert, Goncourt Kardeşler, Alphonse Daudet, Paul Bourget gibi artistik üslubun sahibi Fransız 
realistlerinin yazış biçimlerinin bir benzerini eserlerinde uygulamaya çalışan Halit Ziya estet bir yazardır. 
Tanpınar, Türk edebiyatında asıl romancılığın Halit Ziya ile başladığını belirtir.414 Usta yazar, yazı hayatına 
başladığı İzmir’deyken Ekrem Bey ve Yeni edebiyat çevresiyle kurduğu bağdan ötürü İstanbul’da tanınan biri 
olur. İstanbul’a yerleştikten sonra bürokratik görevler üstlenmesi eserlerinin hayatla içli dışlı olmasını sağlar. 

* Dr. Öğr. Üyesi, Ahi Evren Üniversitesi.
412 Robert Stevick, Roman Teorisi, Çev. Doç. Dr. Sevim Kantarcıoğlu, Gazi Üniversitesi Yayınları, Ankara 1988, s. 343.
413 Réne Wellek; Austin Varren, Edebiyat Teorileri, Çev. Ömer Faruk Huyugüzel, Akademi Kitabevi, İzmir 1993, s. 75.
414 Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat Üzerine Makaleler, Haz. Zeynep Kerman, Dergâh Yayınları, İstanbul 1995, s. 275.
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Bu nedenle yapıtları, “Gerçeklik parçalarına ayrılmış, seçilmiş, yanıltıcı ayrıntılar arasına sıkışmış olsa da, 
anlatıda yerini kolaylıkla bulur. Çünkü her şeyden önce duyularla, deyimlerle ve us ile algılanır. Böylece de 
gerçeklik anlatının başlıca göndergesi olur. Okur da yazar da gerçek dünyayı bütünlüğü içinde, bir yapı 
olarak görür, dil dışı gerçekliği dil içi gerçeklikte oluşan kurmaca anlatı ile karşılaştırır. Bu durumda dil dışı 
gerçeklikten hareket eden kurmaca anlatı uzam, zaman ve kişilere bağlı, bunlarla sınırlı olan kültürel bir yapı 
biçiminde ortaya çıkar… Yazar, okurunun kendi kurmaca evrenini kabullenmesi için güçlü ortak göndergeleri 
kullanmaya çalışır.”415 Halit Ziya’nın romanlarında başvurduğu ‘göndergeler’ hem edebiyat tarihinden hem de 
kendi yaşamından gerçekliklerle pek çok bakımdan örtüşür.

Kültürlü ve varlıklı bir ailede yetişmesi, aldığı eğitim, yoğun edebiyat ve edebiyat dışı okumaları zaman 
içinde entelektüel birikimini arttırır. Romanlarının erkek kahramanlarını aydın kitleden, olumlu karakterlerini 
ise daha çok kendisi gibi sakin, eğitimli kişilerden seçer. Nemide’de Nail, Mai ve Siyah’ta Ahmet Cemil, Aşk-ı 
Memnu’da Adnan Bey, Kırık Hayatlar’da Ömer Behiç ve Nesl-i Ahir’de Süleyman Nüzhet bu türden kişilerdir. Bu 
romanların yazıldığı zaman diliminde yazarın yaşı ile kahramanların yaşı örtüşmektedir. Romanlarda edilgen 
yapıda olan başkişiler genellikle hadiseler karşısında direnmez, bir şeyleri düzeltmek için mücadele etmezler. 
Gözlemci konumda kalıp eleştiri yapmakla yetinirler. İç dünyalarındaki haykırış sese dönüşmez; zaman zaman 
da kabahati kişilerin ait olduğu sınıfta aramak işlerine gelir. Kendi açmazlarıyla uğraşan kahramanlar kimi 
zaman çözümü kaçmakta bulurlar. 

Halit Ziya’nın 1896-1909 yılları arasında kaleme aldığı Mai ve Siyah, Kırık Hayatlar ve Nesl-i Ahir’de hayal 
kırıklıkları yaşayan karakterlerin yaşamları çevresinde dönemin edebiyat, basın, toplumsal ve siyasî hayatı 
anlatılır. Bu üç romanda da umduklarına ulaşamayan kişilerin bunalımı ile yazar, dönem Türkiye’sinin 
panoramasını ortaya koyar. Mai ve Siyah’ta devrin basın hayatı ve edebiyat çevreleri, Kırık Hayatlar’da 
toplumsal yozlaşma ile birlikte çökmekte olan aile yapısı, Nesl-i Ahir’de ise eleştirel biçimde II. Abdülhamid 
döneminin son evresi konu edilir.

Mai ve Siyah, Dönemin Matbuat ve Edebiyatı

Halit Ziya’nın önde gelen romanlarından olan Mai ve Siyah’ta edebiyat tarihini yakından ilgilendiren Eski-Yeni 
tartışmasına; basın hayatına, Edebiyat-ı Cedide’nin sanat anlayışına ve eserin yazıldığı dönemin gerçekliklerine 
rastlanır. Ahmet Cemil henüz on dokuz yaşındayken babasının ölmesi üzerine hayatın acı taraflarıyla yüzleşir 
ve dört nüfuslu aile ocağını geçindirmek zorunda kalır. Özel dersler verir, hikâye tercüme eder ve daha 
çok para kazandırdığı için makale yazar. Ahmet Cemil’in geçimini temin için tercümeler yapması ve hangi 
çevirilerin ilgi gördüğünü öğrenmesi, hayal kırıklıkları dönem gerçekliğini yansıtması bakımından önemlidir. 
“Edebiyat âlemi, matbuat mesleği bu muydu? Hiç olmazsa bu kadar zahmetine, zilletine katlanmaya başladığı 
bu meslekte altına imzasını gurur ile iftihar ile koyabileceği şeyler yazabilse…”416 Bilindiği üzere yeni bir tür 
olarak romanın toplumca benimsenmesinde tercümelerin önemi oldukça fazladır. 

Ünlü bir şair olmak isteyen Ahmet Cemil, hedeflerinden uzak bulduğu çevirmenlikten ve emeklerinin 
karşılığını alamayışından ötürü hayal kırıklığı yaşar. Kendisine macera boyutlu, basit aşk kurgulu, kitleye 
hitap eden eserleri tercüme etmesi önerilir. Lamartine’den, Musset’ten çeviriler yapmayı düşleyen Ahmet 
Cemil basit eserleri tercüme etmeye mecbur kalmasına üzülür.417 Şahsiyeti ve fizikî görünümü bakımdan 
özel biri olarak betimlenen Ahmet Cemil şiir yazmanın yanında gazeteciliğe de meraklıdır. Mir’ât-ı Şuûn’un 
sahibi Tevfik Beyin oğlu Vehbi ile kız kardeşi İkbal’in evliliği onun gazeteyle olan münasebetine bağlı olarak 
gerçekleşir. Ancak kardeşinin evliliği ona mutluluk getirmediği gibi ailesinin de felaketi olur. Kayınpederi 
Tevfik Bey kendinden oldukça küçük bir bayanla evlenir, Vehbi ise üvey annesiyle gayriahlaki ilişkisi yaşamaya 

415 Ayşe Kıran; Zeynel Kıran, Yazınsal Okuma Süreçleri, Seçkin Yayınları, Ankara 2011, s. 64.

416 Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, Özgür Yayınları, İstanbul 2008, s. 84.

417 Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, s. 81.
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başlar. Ahmet Cemil’in kız kardeşine kötü davranan Vehbi’nin gazete çalışanlarına karşı takındığı tavır son 
derece olumsuzdur. Emeğe karşı saygısı yoktur. Yıllardır Mir’ât-ı Şuûn’un yazarlığını yapan Ali Şekip Beyi 
ve hizmetini yok sayar. Bu nedenle yaşlı gazete emekçisi bir kırtasiye dükkânı açmak durumunda kalır.418 
Bu yönüyle Mai ve Siyah, Ahmet Cemil’in çevirdiği edebî metinlerin ücretlerini geciktiren ya da geçiştiren 
kitapçıların, (ki o zamandan bugüne kitapçılık ile yayıncılık iç içedir: Remzi Kitabevi, Hilmi Kitabevi…) basın 
hayatının diğer bir ifade ile Bâbıâli’nin acı gerçeklerini yansıtır.

Bir süre özel dersler veren, hikâye tercüme eden ve gazetelere geçici yazılar yazan Ahmet Cemil daha sonra 
Mir’ât-ı Şuûn gazetesinin yazarları arasına katılır. Ancak kendisinden önce bu gazetede yazan Raci ile sorunlar 
yaşar. Eski edebiyatın temsilcisi olarak romanda kişileştirilen Raci’nin Ahmet Cemil ile yaşadığı çatışma 
edebiyat tarihlerine Eski-Yeni biçiminde yansıyan tartışmayı anımsatır. Ahmet Cemil ile birlikte Gencine-i 
Edeb gazetesinin yazarı Hüseyin Nazmi’yi hemen her fırsatta eleştiren, şiir anlayışlarını hedef alan Raci, Eski 
edebiyat taraftarı olan Harabatî bir şairdir. Adının fonetik yapısı ve yazdığı şiirlerle Klasik Türk şiirinin 19. 
yüzyıldaki önemli adını, Muallim Naci’yi çağrıştırır. Halit Ziya bu tutumunda, Yeni edebiyat taraftarı bir tutum 
sergiler. Muallim Naci ile yaşadığı tatsız bir hadise ve peşinden Tercümân-ı Hakîkat’teki ziyareti esnasındaki 
gözlemi romana Raci tiplemesiyle yansır. “- Aman, bu Raci!... Bu adamdan, ilk muarefe dakikasından başlayarak 
duyduğu nefreti şu üç kelime tamamen izah ederdi. Onu hiç sevmez, sevmemek mümkün olduğu kadar 
sevmezdi. Raci o adamlardan biri idi ki dünyaya hiçbir şey olmamaya mahkûm edilerek geldikleri halde her 
şey olmak isterler. Raci de en ziyade olamayacağı bir şey olmaya yelteniyordu: Şair…”419 Oysa Raci ile Muallim 
Naci arasında, ilgili oldukları edebiyatın dışında bir benzerlik söz konusu değildir. Uşaklıgil bu iki roman 
kahramanı ile tarihî bir şahsiyete ve edebi polemiklere kendi edebiyat anlayışı düzleminde dikkat çeker. 
Romanda Raci, bir gazele nazire yazmak için Boğaziçi’nde gezintiye çıkarak 10 kuruş da masraf edip ancak 
beş mısra yazabilen, ilhamdan ve sanattan yoksun biri olarak tanıtılır.420 Raci’nin şiir yazmak için çabalayışı 
Ziya Paşa’nın Şiir ve İnşâ’da eleştirel yaklaşım sergilediği dönemin Eski edebiyat şairleriyle de birebir örtüşür. 
“Her milletin şâirleri hattâ bizim çöğür şâirlerimiz bedâheten birçok şiirler söylerler biz ise beş beyit bir gazeli 
tokuz ayda doğurur gibi söyleriz.” Halit Ziya’nın birkaç defa ziyaret ettiği ve hakkında hüküm verecek ölçüde 
tanıdığı Muallim Naci ile birebir olmasa da benzeşen yönlere sahiptir. “Kesik kesik konuşmasının fasılalarında 
hep önünde yarım kalan gazelin gelecek mısralarını zihnen hazırlıyordu. Ağının kenarına sinerek tuzağa 
düşecek sineğe muntazır duran bir örümcek hâliyle nazmın örgüsüne râm olacak kafiyeyi bekliyordu. Bir 
aralık karşısındakinin bir temellük cümlesini yarıda bırakarak kalemine atıldı ve önünde bekleyen kâğıda 
kaçırmaktan korkarcasına iki satır daha yazdı. Gazelin bir beyti daha doğmuş oldu. Onu okudu. Hep 
beğendik… Demek her biri bir şiir âleminin bir mühim hadisesi olan o gazeller böyle doğuyordu?”421  

Mutavassitin bir şair olmasına rağmen çevresini saran Eski edebiyat taraftarlarından kopamayan Muallim Naci, 
Klasik Türk edebiyatının son temsilcisi olarak anılmaktan kurtulamaz. Bu hususa Halit Ziya da dikkat çeker: 
“Muallim Naci lisanda, nazma tasarrufta hakikaten pek yüksek iktidarını, etrafında gittikçe dairesi tevessü 
eden bir mukallidan halkasının perestiş âvâzesiyle mest olarak, istimal ediyordu… Gazel-serâlıkta zamanın 
feridi denebilecek olan bu zatın kendinde de yeniliğe temayyüller olurdu, ancak ne zaman bu temayüllere 
müsaade etse derhal o tarzın üstatlarıyla kendi aleyhine tebarüz eden azîm bir fark ile sukut etmiş bulunurdu. 
Belliydi ki, ilhamat ve sânihâtını şarktan, divan edebiyatından alan fıtratı başka menbalardan gıda almak 
kabiliyetine malik değildi.”422  

Raci tiplemesi karşısında konumlandırılan Ahmet Cemil Yeni Türk şiirinin temsilcidir. Ahmet Cemil, Fikret’in 
Süha ile Pervin şiirindeki hayalperest delikanlıyla bedenen ve ruhen benzerlik gösterir. Ahmet Cemil, 
yumuşak, uzun sarı saçlara ve ince parmaklara sahiptir. Parlak bir çehresi ve şairane bakan gözleri vardır.423  

418  Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, s. 232.
419 Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, s. 27.
420 Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, s. 27.
421 Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, Haz. Abdullah Uçman, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2017, s. 150.
422 Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 163.
 423 Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, s. 21.
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Süha’nın ise “Müstağrak, esîrî bir tabî’at… Açık sarı, uzun, târümâr saçlarının dağılıp örttüğü beyaz alnında 
dâimi bir çîn-i infi’âl ile ağlar gibi bakan mâi gözleri…” vardır.424  

Ahmet Cemil kendisi ile aynı edebiyat anlayışını benimseyen yakın dostu Hüseyin Nazmi’yi savunması 
Raci’yi kızdırır: “Gencine-i Edeb başmuharririni -bu sıfatı, istihfaf eden bir eda ile (küçümseyici bir tavırla) 
söyledi- herkesin sizin kadar takdir etmesi lazım gelmez. Siz birbirinizin yazdığını anlarsınız herkesin de 
sizin gibi anlamasına bir lüzum göremiyorum.”425 ifadeleri dönem itibariyle anlaşılmazlıkla suçlanan Servet-i 
Fünun şiirine yöneltilen eleştirileri anımsatır. Bu tenkit karşısında Ahmet Cemil’in savunduğu şiir anlayışı 
Edebiyat-ı Cedide’nin sanat anlayışıyla pek çok açıdan örtüşür. “-Siz şiirimizi bıraktıkları noktada sabit görmek 
istiyorsunuz, ama buna imkân olmayacağına bir türlü inanmak istemiyorsunuz… Bilseniz, şiirin nasıl bir lisana 
muhtaç olduğunu bilseniz! Öyle bir lisan ki… neye teşbih edebiyim, bilmem?... Bir lisan istiyoruz ki onda o 
nağmeler, o renkler, o derinlikler olsun. Fırtınalarla gürlesin, dalgalarla yuvarlansın, rüzgârlarla sarsılsın; sonra 
müteverrim (veremli) bir kızın yatağı kenarına düşsün ağlasın… Oh! Saçma söylüyorum zannedeceksiniz, bir 
lisan ki sanki tamamıyla insan olsun.”426 Mai ve Siyah’ta kullanılan dil, Ahmet Cemil’in Türkçesi Hasta Çocuk ve 
Balıkçılar şiirlerinin şairi Tevfik Fikret’in lisanından farklı değildir.

Edebiyat-ı Cedide’nin şairleri sanatlarıyla musiki arasında sıkı bağ kurarlar. Şiirlerinde sevgilinin kaşı, gözü 
veya nazı yerine siyasi olmamak koşuluyla hayattan ilham alırlar. Bu durum üstatları Recaizade Mahmut 
Ekrem’in “Zerrat-tan şümusa kadar her güzel şey şiirdir.” beyanıyla örtüşür. Halit Ziya, topluluğun bu poetik 
yaklaşımına Mai ve Siyah’ta Ahmet Cemil ve Hüseyin Nazmi’nin şiir anlayışları bağlamında yer verir. “…o gün 
köprüden geçerken bacadan çıkan dumanlar için teşbih yapmak yahut Beyoğlu’na çıkarken tesadüf ettikleri 
kürklü bir başlık giymiş mini mini, sarı bir Alman kızı için bir manzume söylemeye yeltenmek gibi çocukça 
şeyler olurdu…”427 Renk sembolizmine ve Batı’ya ilginin belirtisi olarak sarı renge duyulan ilgi Edebiyat-ı 
Cedide’nin ortak özelliği olarak karşımıza çıkar.

Mai ve Siyah, adıyla birlikte pek çok bakımdan devrin edebiyat ve matbuat hayatını yansıtır. Hayal- hakikat 
çatışması üzerine inşa edilmesinden ötürü yaşamın gerçekliğini pek çok açıdan yansıtır. Tarihî bir eser 
olmamakla birlikte bugün için tarih olan 19. yüzyılın son çeyreğinin pek çok açıdan profilini çizer.

Nesl-i Ahir ve II. Abdülhamid İdaresi

II. Abdülhamid yakın tarihe kadar istibdat döneminin sultanı olarak anılmış ve ‘Kızıl Sultan’ olarak tanıtılmıştır. 
Ancak tahttan indirildikten sonra baş gösteren Balkan savaşları ve peşi sıra başlayan I. Dünya Savaşı, II. 
Abdülhamit’in içte ve dışta (Balkanlarda ve emperyalist devletlerle ilişkilerinde) yürüttüğü politikanın isabetli 
olduğunu ve ince hesaplara dayandığını gösterir. Nitekim 1909’da yönetiminin sonlandırılışının üzerinden 
on yıl geçmeden Osmanlı Devleti’nin varlığı kâğıt üzerinde kalacak ölçüde etkisini yitirir. Bu tarihî gerçeklik 
karşısında onu istibdat padişahı olarak ananlar kendisinden af dileyen manzumeler yazarlar. Onlardan 
biri de Rıza Tevfik’tir. Yaşadığı yıllarda Feylesof Rıza olarak da anılan Bölükbaşı, “Sultan Abdülhamid Han’ın 
Ruhaniyetinden İstimdat” adlı manzumesinde, acı itiraflarda bulunarak ondan af diler: 

         “Tarihler ismini andığı zaman

         Sana hak verecek ey koca Sultan

         Bizdik utanmadan iftira atan

         Asrın en siyasî padişahına”

424 Fikret Tevfik, Rübâb-ı Şikeste, Haz. Abdullah Uçman, Hasan Akay, Çağrı Yayınları, İstanbul 2007, s. 5.
425 Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, s. 18.
426 Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, ss. 21- 23.
427 Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah, s. 56.



195

Tarihten Romana Malazgirt

“Sultan Hamid’e Şarkı” adlı şiirinde ise Süleyman Nazif ise şu itirafta ve özürde bulunur:

         “Pâdişâhım gelmemişken yâda biz,

         İşte geldik senden istimdada biz,

         Öldürürler başlasak feryada biz,

         Hasret olduk eski istibdada biz.”

Nesli Ahir romanıyla II. Abdülhamid devrini eleştiren Halit Ziya Uşaklıgil, zaman içinde Osmanlı coğrafyasından 
ayrılan vatan toprakları karşısında yüreği parçalanır. Sultanın bu bölgede yürüttüğü siyaset ve memleketin 
idarî zaafı için Kırk Yıl’da şu itirafta bulunur: “…bir hakikat var ki o da Arnavutluk faciasının önüne geçilmemiş 
olmasının azim mesuliyetidir. Bu mesuliyet Meşrutiyet’ten sonra hükümet idaresini ellerine alan şahsiyetlere 
teveccüh eder (düşer). Vukuatın bütün ferdî azimleri (bireysel gayretleri) sürükleyip götüren cereyanı 
arkasında ne kadar gizlemeye çalışılsa gene itiraf etmek cap eder ki Abdülhamit’in uzun yıllar idare etmek 
imkânlarını bulduğu pek uysal, pek saf bir memleketi beş on desisekârın (hilecilerinin) oyunlarına kurban 
ettirmemek yolları açık iken ve mevkiin, hâlin icaplarına göre maslahatı (işleri) idare eylemek çaresi varken 
cebir ve şiddet usulü tercih olunmuş ve böylelikle asıl Arnavutları kudurtmak için vesile arayan hıyanet 
erbabının maksatlarına hizmet edilmiştir.”428  

II. Meşrutiyet sonrasında sadece aydınlar değil eli kalem tutan her kesimden kalemler II. Abdülhamid 
yönetimini eleştirir. İstibdatı tenkit etme furyasına usta yazar da bu eseriyle katılmak ister. Halit Ziya, 
daha önce yazdığı romanlarda siyasi mesaj iletme kaygısı gütmez, kahramanları siyasetten uzaktırlar ve 
meseleleri siyasi değil ferdidir. Ancak Nesl-i Ahir’de devrin idaresini, II. Abdülhamid yönetimini doğrudan 
eleştirir; kahramanlar bir şekilde siyasi iradeyle hesaplaşmanın peşindedirler. Uşaklıgil’in kalemi toplumsal 
konulara ve onları dile getirecek lisana ve üsluba yabancıdır. Diğer taraftan yazarın yoğun bürokratik görev ve 
mesuliyetleri, zengin vaka halkası ve kişi kadrosu Nesl-i Ahir’in şekillenmesini olumsuz etkiler. Yazar bu hususa 
Kırk Yıl’da şu şekilde dikkat çeker: “Temmuz’dan Mart sonuna kadar hayatımın en mebzul yazılarını yazdım; 
gazetelere, mecmualara müsvedde yağdırdım. Neler, neler yazdım? Bunların hiçbiri benimle münasebeti 
olan şeylerden değildi. Belki bir tanesi müstesna: Bir tefrika tutturdum. Bu büyük bir roman olacaktı; büyük 
ve mühim… Ona Nesl-i Ahir demiştim. Eser baştanbaşa yazıldı ve neşrolundu, fakat günler umulmayan 
hadisatını getirdikçe eser de mevzuunun esasından uzaklaşamaya başlayarak nihayet gide gide, her adımda 
yatağını değiştirerek yayıldığı sahada kaybolan bir ırmak dağınıklığı ile ne olduğu belli olmayan bir şekil aldı. 
Bugün uzaktan bakınca bu uzun kitaptan ancak yirmi otuz sahifelik birkaç parçayı belki nisyandan kurtarmak 
zahmetine değer diye düşünüyorum; geri kalanları yok etmek isterdim”429  

Halit Ziya, Nesl-i Ahir’de Sultan II. Abdülhamid yönetimine karşı dönem gençliğini konu edinen toplumsal 
bir roman yazmayı hedeflese bile ferdi merkeze koyma alışkanlığından kurtulamaz. Ahmet Hamdi Tanpınar, 
onun bu yönüyle ilgili olarak şunları kaydeder: “Kafası cemiyetin büyük davalarıyla uğuldamıyordu”430 Yazarın 
toplumsal hadiseler hususunda kaleminin zayıflığı, genellikle ferdi odak edinme alışkanlığıyla ilgili bir 
durumdur. Romanın esas karakteri olan Süleyman Nüzhet memleketten daha çok kendi duyguları çevresinde 
yaşar. Hadiseler karşısında etkili olmak yerine gençleri gözlemlemekle yetinen pasif biridir. Önceliği kızı Azra 
ve ilgi duyduğu kadınlar olur. Fransa’dan İstanbul’a gelirken gemide rastladığı İrfan ve Şakir memleketin 
siyasi duruma karşı nefretini depreştirir. Şakir, gençlik yıllarında evlenmek istediği Suat Hanımın kardeşidir. 

Sultan II. Abdülhamid idaresinin son yıllarının konu edindiği eserde yazar İrfan’ın babasının sürgün edilişi ve 
başka hayatlar üzerinden bu dönemi anlatır. Bütün bir İstanbul ona göre karanlıktır. “Bu alayın içinde yırtık 
esvaplarıyla, iyi doymamış, iyi beslenmemiş cılız vücutlarıyla, karanlık sokaklarda, yıkık evlerde yaşayan,

428 Halit Ziya Uşaklıgil, Saray ve Ötesi, Özgür Yayınları, İstanbul 2012, ss. 501- 502.
429  Halit Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, s. 535.
430 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 278.
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pencereleri eğilmiş, sakfı (tavanı), çökmüş mahalle mekteplerinde dimağları söndürülen çocuklar; biçare 
yavrucaklar, öksürüklü göğüsleriyle, çıkık omuzlarıyla, sönük gözleriyle dükkânların camekânları önünde… 
Çamurların içinden çarşaflarını toplamaya çalışarak geçen fakir kadınlar; İstanbul sokaklarında, mahalle 
içlerinde solgun…”431  

Nesl-i Ahir kalabalık şahıs kadrosuna sahip bir romandır. Yazar, bu zengin kadroyla devrin pek çok insan 
modelini romana taşır. Bu gençlerden bazısı genç kızlardır. Yaklaşık çeyrek asır öncesinde başlayan 
Batılılaşmanın yanlış modeline yöneltilen eleştiriyi Nesl-i Ahir’de de görürüz. Uşaklıgil, genç kızların Fransız 
kadınlarına öykünmelerini, Batılılaşma hususunda gidilen yolun hüsranla sonuçlanışını Mücella ve Seniye 
adlı kadın karakterler üzerinde okuyucularına sunar. Böylelikle Avrupa ve özellikle de Paris hayatını düşleyen 
Türk kadınlarına kurgusal gerçeklik düzleminde uyarılarda bulunur. Mücella ve Seniye’nin Paris’teki sosyal 
hayatları ve düştükleri durumlar romanın pek çok yerinde gündeme gelir. Onlara karşı yazarın idealize ettiği 
kadın tiplemesi Süleyman Nüzhet’in kızı Azra olur. Fransızcanın yanı sıra İngilizceyi de bilen bu genç kız Halit 
Ziya’nın kızı Bihin Hatice’yi anıştırır.432 

Sonuç 

Halit Ziya, Türk romancılığının kayda değer bir seviyeye gelmesinde önemli rol oynamış bir yazarımızdır. 
Ömrünün çoğunda, yaklaşık altmış yıl süren yazı hayatında sürekli mükemmelliğin peşinde olur. Bundan 
ötürü de Edebiyat-ı Cedide’nin dil ve estetik üslubunu uzun zaman takip eder. Annesinin ölümü üzerine 
yazdığı Mezardan Sesler’le başlayan hüzne, melankoliye olan ilgisi sanat hayatı boyunca sürür. Bu yönü 
Tevfik Fikret ile benzerlik gösterir. Ancak onun özel hayatında yaşadığı ve çoğu evlat acısına bağlı kayıplar 
dramını arttırmıştır. Uşaklıgil, Sultan II. Abdülhamid devrini benimsemediği gibi İttihat ve Terakki idaresinde 
de umduğunu bulamaz. Ancak Fikret gibi Han-ı Yağma gibi bir tepki ürünüyle duygularını dile getirme yerine 
sessiz kalmayı tercih eder. Bu tepkisizlik en az onun kadar neslinin de problemi olarak karşımıza çıkar. Uşaklıgil, 
hayatın asıl gerçekliğinden ziyade kendince duyumsadığı yönüne bakmayı ve tarihî gelişmeleri eserlerine bu 
tarafıyla yansıtmayı benimser. Romanlarında sergilediği bu tutumunu hikâyelerinde de sürdürür.

Mai ve Siyah’ta baskın olarak devrin edebiyat ve basın hayatı, Nesl-i Ahir’de ise siyasi durum roman kurgusu 
içinde okuyuculara sunulur. İki romana da ağırlıklı olarak yansıyan karamsarlığın özü, kahramanların hayata 
olduğu gibi tarihî gerçekliğe yabancılaşmasından kaynaklanır. Onlar, çözümün bir parçası olmak yerine bir 
kaza müfettişi gibi hadiselerin olumsuz taraflarının tespitine çalışırlar. Toplumsal soruna değinmek ve tarihî 
sorumluluğu yerine getirmek için Ömer Seyfettin, Peyami Safa, Tarık Buğra ve Mustafa Kutlu gibi yazarları ve 
onların idealist kahramanlarını beklemek gerekecektir. 
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Romanlardan Bosna’ya Yakılan Ağıtları İşitmek

“Trajedi”den “Ataraksia”ya*

Muhammet Enes KALA**

Aklımdan gitmeyen bu düşünceler yoruyor beni

içine düştüğüm bu cehennem azabı başlayalı,

lanet olası şerefsizlik, işkence ve ıstırap yeri

o gizli toplama kampına, götürüldüğümden beri!

Cemaleddin Latiç

Giriş

Tüm dünya, 1992-1995 yılları arasında Avrupa’nın göbeğinde büyük bir soykırıma şahitlik etti. Sırplar, 
kendilerine yapılan hiçbir uyarıyı dinlemeksizin Boşnaklara kategorik bir soykırım suçu işlediler. Bosna 
savaşı, Aliya İzzetbegoviç’in önderliğinde hak, adalet, eşitlik, bağımsızlık ve hürriyet değerlerinin muhafaza 
edilmeye çalışıldığı, Avrupalı küçük bir Müslüman toplumun kendisine karşı yapılan sistematik zulümlere 
karşı direnmesini bize gösteren bir destan niteliğindedir. 

Kuşkusuz her savaşa gerekçeler bulunsa da bu durum, savaşı özü itibarıyla iyi ve güzel kılamaz. Savaşta, acı, 
dram, gözyaşı, ayrılık, keder, bunalım gibi birtakım olumsuzluklara şahitlik ederiz. Romanlarda bu tip duygu 
ve olguların sıklıkla işlendiğini görürüz. Bunlar bizde savaşa karşı hassasiyetler geliştirirken, savaşın nedeni, 
savaş süreci ve savaşın sonucu gibi savaşa dair tüm safahattan bizi haberdar eder. Saklanan, anlatılamayan, 
aktarılamayan savaşa dair anı, olay ve hikayeler ile savaşa ilişkin duyguların hissettirebilme imkânı kendisini 
bizlere romanla sunabilir. Çalışmamızda, “Leyla”, “Sara ve Serafina”, “Srebrenitsa’nın Öyküsü” ve “Güvenli 
Bölge Goražde –Doğu Bosna’da Savaş, 1992-1995” adlı romanlardan hareketle Bosna savaşını, tarihini, savaş 
sırasındaki yaşantıları ve Bosnalıların yaşadıkları trajedi karşısında geliştirdikleri sarsılmaz ruh hallerini 
anlamlandırmaya ve yorumlamaya çalışacağız. 

Çalışmamızda üç husus işlenmeye çalışılacaktır. Fatih Sultan Mehmet’in her insana hayat hakkı tanıyan 
fermanından insanın, tarihin ve insanlığın öldürüldüğü çağlara giden durumun mukayesesi çalışmanın ilk 
başlığı olacaktır. Bosna savaşının en trajedik anlarının yaşandığı Srebrenitsa mücadelesi, orada insanların 
yaşadığı acılar ile dünya tarihinde kendilerine mahsus olan yerde konumlandırılan Srebrenitsa ve İkiz kuleler 
hadiselerinin mukayesesi ikinci başlık altında ele alınacaktır. Son başlıkta ise Bosna savaşına ilişkin romanlara 
saklanmış ayrıntılar, romanların tanıklığından hareketle Bosna’da tüm dünyanın göz önünde vuku bulan kanlı 
savaştan kalan acılar işlenecektir. 

Her romanın kendisine ait bir retorik değeri vardır. Öncelikle edebiyat ürünleri epistemik değerlendirme 
sözcükleri olan ‘doğru’-’yanlış’tan daha ziyade etik ve estetik açıdan değerlendirme sözcüleri olarak güzellik-
çirkinlik, etkileyicilik-etkileyici olmayış bakımından değeri haiz görünürler. Bu durum kuşkusuz onların 
epistemik değerden mahrum veya muaf oldukları anlamına da gelmez. Tarihi değer taşıyan romanların retorik 
gücünün bu manada daha fazla olduğunu ifade etmek mümkündür. Retoriği kuran özellikle iki unsur olan 
logos (iç ve dış tutarlılık) ile pathos (etkileyicilik) unsurları bu tip romanlarda birlikte bulunurlar. Bosna savaşını 
anlatan romanların, bu savaşı anlatan resmî belgelerden genel itibarıyla farkının olmaması, bu romanların 

* Tuna sevdalısı yüce bir gönüle, Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun Hocamıza rahmetle…

** Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi.
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logos/epistemik değerini artırırken, dahası romanları, diğer belgelerden pathos-etkileyicilik yönü ile de 
üstün kılar. 

Bu zeminde Bosna savaşını ve o dönemi anlatan romanlardaki insanı büyük acılara ve hayal kırıklıklarına sevk 
eden unsurlar ön plana çıkarılacaktır. Burada Bosna tarihinde ona çizilen zemin ile Batı dünyası vesilesiyle 
gelinen son nokta arasında tarihi zeminde bir mukayese de yapılmaya çalışılacaktır. 

Kuşkusuz savaşın ve barışın baş müsebbibi beşerdir. Beşer, canavar tabiatını savaşla ve savaşta beslerken, 
onun insan tabiatı barışta ve barışla beslenir. Bu bağlamda savaşın bir ahlâkı ve hukuku olması gerektiğini 
söyleyenlerin değerini iyi bilmek gerekir. Her yönüyle gayri ahlâki ve hukuksuz bir savaş, tüm dünyayı tehdit 
eder. Bir gemi metaforuyla olaya yaklaşacak olursak, geminin ne tarafından su almaya başladığı önemli 
değildir, bir tarafından su almaya başlaması önemlidir. Savaş durumunda dünya bir yerinden su almaya 
başlar, bu durumun farkına varanlar, her durumda savaşın ahlâkı ve hukukundan bahsedenler, en adil şekilde 
barış imkanlarını gözetenlerdir. 

Dünyada varoluş mücadelesi veren beşerin en büyük gayesi belki de insan olmak, insan kalmak ve insan 
olarak ölmektir. Bunun yoluysa, din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı gözetmeksizin her beşerin can, nesil, mal, 
düşünce ve inanç güvenliğinin sağlanmasıdır. O halde her insan, kendisinin sahip olması zaruri olan bu beş 
dokunulmazı, diğer insanlar için de istemelidir. Aksi halde savaşların sonu gelmez, barışlar ise her zaman kısa 
süreli olur. Bosna tarihi her insanın insan olmak bakımından sahip olması gereken zaruriyâtın sağlandığı, 
hâciyyât ve tahsîniyyâta giden yolların tuğlaların döşendiği güzel çağlardan; tahsiniyatın göç etmeye 
zorlandığı, zaruriyatın ise lükse döndüğü çağlara giden izleği bize sunar. Çalışmamızda başlangıç noktasını da 
burası oluşturacaktır. 1463 tarihinde bir fermanın dillendirdiği ile 1995 tarihinde Srebrenitsa’nın dağlarında, 
akarsularında ve ormanlarında idrakları ve vicdanları dağlayan çığlıkların nasıl oldu da aynı zemin üzerinde 
buluştuğunu anlamaya çalışacağız. Anlamaya çalıştığımız tam anlamıyla bir trajedidir aslında. Bunu yaparken 
tarihe ve tarihi romanlara başvuracağız. Cemaleddin Latiç, barbarlığa karşı ancak kültürle savaşılacağını, bu 
yolun işlenen cinayetlerin unutulmasının ve intikam hırsının önüne geçmenin etkin şekli olduğunu ifade 
eder. Zira ona göre kültür savaşı, iyiliğin kötülükten üstün gelmesinin en iyi halidir.433  

Bosna-Hersek’in Tarihine Kısa Bakış: Fatih Ahidnamesinden Kanlı Bosna Mezalimine

Bosna-Hersek’in tarihine baktığımızda onun geçmişinin Roma İmparatorluğu ile daha da görünür hale 
geldiğini fark ederiz. Roma İmparatorluğunun 475 yılında çöküşüyle birlikte Bosna çok dağınık bir görüntü 
vermiştir. Bölge muhtelif siyasi otoritelerin eline geçmiş ve nihayetinde Kral Tvrtko I. Kotromanic, 1373 yılında 
Bosna krallığını kurmuştur. Ne var ki bu krallık çok uzun soluklu olmamış, 1389 yılında Kosova savaşıyla 
oldukça güç kaybetmiştir. Son kral Stefan Tomesevic, Bosna’da ağırlığı oluşturan Bogomil mezhebine 
mensuplara zulmedince ve çok daha önemlisi vergi ödemeyi reddedince, Fatih Sultan Mehmet Han bu 
zulmü ortadan kaldırmak için 1463 yılında Bosna’yı kolayca fethetmiştir. 1483 tarihinde de Hersek Osmanlı 
kontrolüne girmiştir. Osmanlı, Bosna-Hersek tarihinde daha önce tecrübe edilmeyen, ideal zeminde birlikte 
yaşama kültürü ve ahlâkını inşa etmeye çalışmış, Bosnalıları merkezi idareden hiçbir zaman ayrı ve uzak 
görmemiştir. Fatih Sultan Mehmet’in ahidnamesi bu bağlamda oldukça önemli ve öğreticidir. 

Fatih Ahidnamesinin, Fatih Sultan Mehmed’in Bosna-Hersek’i fethinden sonra, 28 Mayıs 1463 tarihinde 
Milodraz’da yazıldığı söylenmektedir. Bu ferman, Bosnalı Fransiskenlere ve Bosna’da yaşayan tüm etnik ve 
dini gruplara geniş çaplı bir koruma sağlamaktadır. Fatih Sultan Mehmet Han’ın Fransisken rahiplerine verdiği 
‘Ahidname’ olarak adlandırılan ve bir anlamda özgürlük fermanı olarak da görülen bu belge, ilk insan hakları 
belgesi olarak kabul edilen, 1776 yılında ilan edilmiş ABD Anayasasından 324 yıl önce yazılmıştır.434 

433 Cemaleddin Latiç, Srebrenitsa Cehennemi, Çev. Suat Engüllü, Sakarya Valiliği, 2016, s.11.

434 http://www.bosnahersek.ba/fatih-ahidnamesi/ [Erişim: 06.08.2019] Ayrıca, Isnam Taljiç, Kızıl Elmanın Altında Yeniden 
Görüşeceğiz, adlı romanıyla Fatih Sultan Mehmet ve Bosna ilişkisinin hikayesini kaleme almıştır. Bu bakımdan roman, Bosna 
tarihini anlamak için de önemli bir yerde durmaktadır. Isnam Taljic, Kızıl Elmanın Altında Yeniden Görüşeceğiz, Çev. Saffet 
Atalay, İstanbul 2014.
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Belgenin günümüz diline aktarılan hali şu şekildedir:

“Ben ki Sultan Mehmed Han’ım; sıradan ve seçkin bütün insanlar tarafından bilinsin ki, bu padişah buyruğunu 
ellerinde bulunduran Bosnalı ruhbanlara büyük bir lütufta bulunarak şunları buyurdum:

Adı geçenlere ve kiliselerine hiç kimse engel olmayacak ve sıkıntı vermeyecektir ve onlar sakınmaksızın ülkemde 
yaşayacaklardır. Ve kaçıp gidenler bile güven içinde olacaklardır.

Gelip ülkemizde korkusuzca oturacaklar ve kiliselerine yerleşeceklerdir. Ne ben ne vezirlerim ne kullarım ne 
uyruklarım ne de ülkemin bütün halkından hiç kimse adı geçenlere -kendilerine ve canlarına ve mallarına ve 
kiliselerine ve dışarıdan ülkemize gelenlerine- dokunmayacak, saldırıp incitmeyecektir. Yeri, göğü yaratan 
Rızıklandırıcı adına ve Kur’an adına ve ulu Peygamberimiz adına ve yüz yirmi dört bin peygamber adına ve 
kuşandığım kılıç adına yemin ederim ki, bu kişiler emrime itaat ettikleri sürece, bu yazılanlara hiç kimse uymazlık 
etmeyecektir. Böyle biline.”435

Bosna-Hersek, 1878 yılına kadar Osmanlı idaresinde kalmış ve o süreçte bu topraklarda hiç kimse durduk yere, 
sadece dinine, diline ve ırkına bakılarak canından, malından, yerinden ve yurdundan olmamıştır. Osmanlı-
Rus savaşını müteakip imzalanan Berlin antlaşmasıyla Bosna, Avusturya-Macaristan yönetimine bırakılmıştır. 
Bu süreçte, Slavları güçlendirme gayesiyle bölgede maddi bir kalkınma görülmüş, bunun yanında bölgede, 
Müslümanların bir şekilde göç etmelerine neden olunup, boşalan bölgelereyse gayrimüslimlerin yerleştirilmesi 
sağlanmıştır. O yıldan sonra Bosna’nın özellikle Müslümanlar için kargaşanın ve düzensizliğin yaşandığı bir yer 
olduğu söylenebilir.436 Bosna tarihinin genel itibarıyla huzura ve sükuna işaret ettiği dile çokça getirilmiştir. 
“Bosna hiç kimseyi tehdit etmedi: Tarih boyunca hep uyumlu ve huzurlu bir yaşam kültürüyle anıldılar.”437 

1941 yılında Nazizmin güçlü olduğu süreçte Almanya’nın desteğiyle Bosna, Bağımsız Hırvatistan yönetimine 
girmiştir. O süreçte özellikle Hırvat ustaşaler ile Sırp çetnikleri arasında çok kanlı mücadeleler olmuştur. 
Ne var ki Müslümanlar da hem çetnikler hem de ustaşaler tarafından öldürülmüştür. 1945 yılında, Josip 
Tito, büyük kargaşanın arkasından gelen yorgunluktan da istifade edip, bütün halkları bir araya getirerek 
Yugoslavya Federasyonu’nu kurmuştur. Tito, kuruluş ve gelişim felsefesini komünizme yaslayarak, Yugoslavya 
Federasyonuna bir ethosfer inşa etmeye çalışsa da Stalin ile uzun soluklu şekilde anlaşamamıştır. Bosna-Hersek 
içerisinde Boşnak, Sırp ve Hırvatlar arasında dengeli bir yönetim tarzını benimsemeye çalışan Tito, ölümüne 
kadar burada bölge halklarının birbirlerine girmelerini engellemiştir. Kuşkusuz o süreçte Müslümanlar, büyük 
faydalar elde etmese de Osmanlı dönemindeki kazanımlarından uzak şekilde diğer halkların kanlı saldırılarına 
da uğramamışlardır. Tito, 1980 yılında ölmüştür, ondan sonraki dönem ise Bosna tarihinde yeni ama bilindik 
karmaşaların yaşandığı ve bu karmaşaların trajediye döndüğü bir zaman dilimini oluşturmuştur. 1991 – 1995 
yılları arasında bölgede çok kanlı iç savaşlar yaşanmış, sonrasında Doğu bloğunun da yıkılmasının etkisiyle 
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti parçalanmıştır. 1990 yılında, aşırı milliyetçi Slobodan Miloseviç 
Sırbistan Devlet Başkanı seçilmiştir. Onun desteklediği militanlarca Yugoslavya bölgesinde büyük Sırbistan’ı 
kurma hayalleri ile Müslümanlara karşı sistematik bir soykırım gerçekleştirilmiştir.

Bosna-Hersek için son köklü değişiklik 1 Mart 1992 tarihinde yapılan referandumla, onların da Slovenya ve 
Hırvatistan gibi bağımsızlık ilan etmeye karar vermesiyle olmuştur. Bu kararla Bosna-Hersek bağımsızlığını 
ilan ederken, Bosna-Hersek içinde Bosnalı Sırplar ise Republika Srpska’yı ilan etmiş, Sırbistan desteğiyle kanlı 
savaşı başlatmışlardır. Savaşın en büyük gayesi, Sırpların lehine ama diğer bölge halklarının aleyhine büyük 
Sırbistan’ı kurma hayali olmuştur.438 

415 http://www.bosnahersek.ba/fatih-ahidnamesi/ [Erişim: 06.08.2019]
416 Suat Engüllü, “Soykırımın Adı Srebrenitsa ya da O Vahşet Asla Unutulmaz”, Srebrenitsa Cehennemi, Sakarya Valiliği, 2016, 
s. 6.
417 Christopher Hitchens, “Giriş”, Joe Sacoo, Güvenli Bölge Goražde –Doğu Bosna’da Savaş, 1992-1995, Çev. Hilal Alkan Zeybek, 

İstanbul 2010. s.3.

418 http://www.bosnahersek.ba/bosna-hersek/tarih/ [Erişim: 01.08.2019]; Bkz. Hüseyin Bağcı, “Bosna-Hersek –Soğuk Savaş 
Sonrası Anlaşmazlıklara Giriş-”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, S.27, 2005, ss. 257-
268.
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Bosna savaşında kuşkusuz en büyük trajedi Srebrenitsa’da yaşanmıştır. Mayıs 1995 tarihinde Sırpların 
Saraybosna’daki kuşatmayı şiddetlendirdiği sırada NATO’nun göz korkutmak ve caydırmak maksadıyla Sırplara 
karşı hava saldırısı düzenlediği bilinmektedir. Buna karşılık Sırplar karşılarında büyük NATO olmasına rağmen, 
6 güvenli bölgeyi bombalayarak 300 Birleşmiş Milletler askerini rehin almıştır. 11 Temmuz 1995’te başlayan 
süreçte aşırı milliyetçi general Ratko Mladiç komutasındaki Sırp güçleri Srebrenitsa’daki Hollandalı Birleşmiş 
Milletler güçlerini bir şekilde! etkisiz hale getirerek şehri hedef almışlar, Yaklaşık 25,000 Boşnak, Sırp tehdidi 
üzerine şehri terk ederek can havliyle Potocari’ye ulaşmışlardır. Gerçi daha önce bölgeyi silahsızlandırma 
gerekçesiyle Srebrenitsa’yı savunanların tüm silahları toplanmış ama Sırpların silahları alınmamıştı.439 

Burada sahip oldukları tek şey olan canlarını korumak isteyen Boşnaklardan sadece 5000 mültecinin kampa 
girmesinin ardından Hollandalı barış gücü askerleri kampın dolduğunu bildirmiş, anlaşılması zor şekilde 
kampın girişini kapatmışlardır. Bu olay, tüm dünyanın gözleri önünde yapılmasına rağmen, dünyadan 
durumu düzeltici bir hamle gelmemiştir. Kampın yakınlarındaki yaklaşık 20,000 Boşnak ise Sırpların ölüm 
tehdidine karşı savunmasız kalmıştır. Sırplar bölgedeki Boşnakları tahliye etmeye başladığında Hollandalı 
birlikler müdahalede bulunmamış, bununla birlikte işlemlerin düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi için 
organizasyonda Sırp milliyetçilere yardımcı olmuşlardır. Kadın ve çocuklar ayrıldıktan sonra askerlik çağında 
olduğuna hükmedilen! erkekler otobüslere bindirildikten sonra kampın yakınında çeşitli eziyetlerle kurşuna 
dizilerek öldürülmüşlerdir.440 Savaş, Boşnak ve Hırvatların birleşerek Orta ve Doğu Bosnadaki Sırpların 
kontrolündeki bölgelere birlikte ilerlemeleri, Sırpların katliama devam etmeleri sonucu NATO’nun artan hava 
saldırılarına Sırpların fazla direnememesi ve tarafların birlikte ateşkes alma kararlarıyla 1995 yılında taraflarca 
Dayton antlaşması imzalanmasıyla nihayete ermiştir.441  

Savaş sonunda asli çözümün, Yugoslav yazar Milovan Djilas’ın ifadesiyle, hegomonik yaklaşımlardan uzak 
durup, temel insan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkün olduğu vurgulanmıştır.442  

Bununla sürecin yeniden 1463 tarihinde irat edilen fermana döndüğünü ve çözümün zaten ifade edilmiş 
olduğunu görebilsek de pratikte nihai çözümün sağlanıp sağlanamadığı hala tartışmalı görülmektedir.

Bosna savaşında Srebrenitsa, Bihaç, Tserska ve Gorajde’nin özel bir konumu olduğunu ifade edebiliriz. Isnam 
Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü adlı romanında aslında savaşta yaşanan anıları ve anlatıları malzeme olarak 
kullanır. Srebrenitsa’ya 11 Temmuz’da Sırp askerleri girerken, başlarındaki Mladiç’in Türklerden öçlerini 
aldıklarına ilişkin sözüne yer verir. Taljic, eserinde yine tarihe ait önemli noktalara da temas eder. Bu noktada 
Tserska kasabası Sırpların güçlü şekilde ilk saldırdıkları yerlerden birisi olmuştur. Tserska, Bosna coğrafyasında 
Fatih Sultan Mehmet ile birlikte Müslüman olan Boşnaklardan çok daha önce İslam’ı tercih etmiş bir bölgenin 
adıdır.  Bu açıdan bakıldığında Bosna savaşında Sırpların tarih ve kültür bilinciyle savaştığı gözlerden uzak 
tutulmamalıdır. Burada savaşın Türklere (Müslümanlara) karşı verildiği ve her fırsatta Türklüğün tazyif 
edilmeye çalışıldığına da rastlarız. Bu durumu romanlar çok net şekilde bize sunarlar. 

“Esirlere acı çektirmek için avcı bıçaklarıyla esirlerin göğsünde ay yıldız çizmekteydiler. Erkeklerin boğazını 
herkesin gözü önünde keserek cezalandırmak ve gözdağı vermekteydiler. Burada esirlerden istenen bir şey de 
Aliya İzzetbegoviç’in resmini ayaklarıyla çiğnemeleriydi. Bunu reddeden esirlerin başlarını kesiyorlardı. Bunu 
yapanların özerk birliklerden olduğu yazmaktadır.” 444 “Beni bir Türk olarak aşağılamak için hep yeni küfürler icat 
ediyorlardı.”445  

440 http://www.bosnahersek.ba/fatih-ahidnamesi/ [Erişim: 06.08.2019].

441 Sonuca ilişkin değerlendirme için bkz. Harun Semercioğlu, “Bosna-Hersek’te Yaşanan Boşnak-Sırp Çatışmasının Analizi”, 
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, S. 63, 2017, ss. 1358-1359.

442 Behlül Özkan, “Bosna’da Kalıcı Barış Mümkün mü?”, Bilge Strateji, C. 6, S. 10, 2014, s.79.

443 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, Çev. Elma Kutlu, Profil Yay., İstanbul 2017, ss. 264-266.

444 Alexandra Cavelius, Leyla, Çev. Firuzan Gürbüz, Pegasus Yay., İstanbul 2017, ss. 70-71. Alexandra Cavelius, 1967 yılında 
Almanyada doğmuş olan serbest gazetecidir. Den Haag’da savaş kadınların üzerine araştırma dizisi hazırlarken, Bosna’da 
bir köyde Leyla ile tanışır, onun tanıklıkları ve araştırma dizisinin notlarıyla Leyla adlı dramatik ve trajik romanı kaleme alır. 
445 Alexandra Cavelius, a.g.e., s.92.
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Kuşkusuz Srebrenitsa için ayrı bir bahis açmak gerekir. Ancak onunla bir benzerliğe sahip olduğunu 
düşündüğümüz Bihaç şehrine ilişkin bir iki hususa değindikten sonra bu şehir ile Srebrenitsa’nın ortak bir 
zeminde bize nasıl göründüğünü ele alabiliriz. Srebrenitsa katliamı tüm yönleriyle Isnam Taljic’in eserinde ele 
alınırken, Bosna savaşında Bihaç’a ilişkin bilgilere de Alexandr Cavelius’un Leyla adlı romanında rastlıyoruz. 

Cavelius’un Leyda adlı romanında Fikret Abdiç ayrıntısı işlenmektedir. Eserde, Fikret Abdiç’in ordusunun 
Sırp ve Müslümanlardan oluştuğu, düşmanlarının ise Bosna-Hersek birliğini düşünen özellikle Müslümanlar 
olduğu ifade edilir. 5. Kolordu olarak da bilinen Bosna ordusu yeşil bere ve yeşil bant kullanırken, Fikret Abdiç 
birlikleri kırmızı bantlar kullanmıştır. Romanda önemli bir konu da öne çıkarılmaktadır. Sırp ordusuna veya 
Fikret Abdiç ordusuna esir düşenlere imzalatılan bir belgeden söz edilir. Bu belgede kısaca esir alınan kişilerin 
Bosna ordusundan olduğu ve ateş etmemesi gereken yerlere veya araçlara ateş ettiği yazmaktaydı. Bu esirlerin 
suçlu olarak tutulacağına ilişkin bir güvence metniydi.446 Fikret Abdiç’in Bosna savaşında Müslümanlar için 
tarihi bir misyon ve sürekliliğe sahip olan Velika Kladuşada’da kendisine ait bir devlet kurduğunu beyan 
etmesi ve bu sözde devletin Müslümanlara karşı Sırplarla işbirliği yapması da oldukça trajediktir.  

Bihaç, Osmanlının en uç noktalarından birisidir. Fethedildikten sonra tüm saldırılara rağmen Müslüman 
kimliğini korumuş ve elden çıkmamıştır. Bihaç, Bosna savaşında da önemini ve bu özelliğini korumuştur. 
Yugoslavya dağılınca bölgedeki Sırplar 1991’de Krajina Sırp Otonom Cumhuriyetini ilan etmişlerdir. Bu devlet, 
Bihaç ile Hırvatistan arasında bulunmaktaydı. Bölgedeki Hırvat nüfusunun hepsi Sırp tacizlerinden bunalarak 
kaçmak zorunda kalmıştır. Bihaç ise Sırp saldırılarına çok daha sık ve şiddetli maruz kalmaya başlamıştır. Bihaç 
ne hazindir ki sadece dışarıdan değil, içeriden de saldırıya uğramıştır. Bihaç’taki Müslümanlar güçlü bir abluka 
altında olmalarına rağmen tarihte olduğu gibi Bosna savaşında da kendilerini Hırvatistan ve Bosna tarafından 
gelen Sırp saldırılarına karşı korumayı başarmıştır. Onları bu noktada en çok yoran olay belki de içeriden 
olan ve direnç düşürücü saldırı olmuştur. Fikret Abdiç komutasındaki Boşnak güçleri Alija Izzetbegoviç’e 
isyan etmiş ve Sırplarla beraber Müslümanlara karşı savaşmaya başlamışlardır. Bu süreçte Abdiç bir de Bosna 
ordusunu düşman görerek, Bihaç Otonom Yönetimini kurduğunu ilan etmiştir.447 

Fikret Abdiç’in bu ihanetine rağmen Bihaç’taki Müslümanların direnişi kırılamamıştır. Bihaç, Cazin ve Buzim 
kuşatmaları Bosna savaşında Srebrenitsa ile birlikte en şiddetli kuşatmalardan birisi olarak tarihe geçmiştir. 
Öyle ki, savaş süresince Sırp güçleri birkaç defa şehri ele geçirmeye çok yaklaşmışlar ve Bihaçlılara aynı 
Srebrenitsa’da yaptıkları gibi teslim olmayı önermişlerdir. Bu tekliflerin hiç birisi Bihaçlılar tarafından kabul 
edilmemiştir. Şimdi öyle görünüyor ki bu ret, Srebrenitsa’da olan etnik temizliğin aynısının Bihaç’ta da 
yapılmasının önüne geçmiştir. 

Bununla birlikte Bihaç’ın Bosna Savaşının sonunu hazırlama gibi bir özelliğinden de söz edilebilir. 1995 
senesinde yaşanan Yıldırım Operasyonu, savaşın sonunu hazırlamıştır. Srebrenitsa katliamından çok kısa süre 
sonra Ağustos 1995’de Krajina bölgesinde Hırvat ve Boşnak güçleri koordineli bir operasyon başlatmışlardır. 
Hırvatistan tarafında kalan Sırp askerleri ve yerleşimcileri bu yıldırım gibi saldırıya dayanamamış ve bölgeden 
tamamen çekilmek zorunda kalmışlardır. Bu operasyon neticesinde ise Bosnalı Sırplar’da iç karışıklık başladığı 
görülmüş, Karazdic, Srebrenitsa katliamını yapan Ratko Mladic’i görevinden almıştır. Ancak Mladiç bu emri 
kabul etmeyip Karadzic’e başkaldırmıştır. Bu gelişmeler Bosna’da sözde bir cumhuriyet kuran Sırpların tüm 
gücünü ve direcini kırmış, onları barış antlaşmasına mecbur etmiştir. Savaş sonrasında ise Fikret Abdiç 
Hırvatistan’a kaçmış, ama nihayetinde Bosnaya iade edilmiş ve hapis cezasına çarptırılmıştır. Ancak ne hazindir 
ki Abdiç Bosna-Hersekte belediye başkanı olmuştur.  Bihaç’ın süreç içerisindeki konumuna oldukça benzeyen 
Srebrenitsa’nın sonu ise çok trajedik ve dramatik olmuştur. Srebrenitsa katliamını romanların tanıklığına da 
başvurarak sonraki başlıkta ele alacağız.

Gorajde şehri de Bosna savaşında çok önemli yerlerden ve savaşın remzlerinden birisi olmuştur. Gorajde, 
BM’nin Jepa ve Srebrenitsa gibi güvenli bölge ilan ettiği ama buna rağmen oradaki sivilleri korumayı

446 Alexandra Cavelius, a.g.e., ss. 61-62.

447 Mehmet Ali Debre, https://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/bihac-neyimiz-olur-h399677.html [Erişim: 06.08.2019].
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başaramadığı, büyük acıların ve kıyımların yaşandığı şehirlerdendir. Hem Srebrenitsa hem de Jepa ve 
Grajde’de yapılan şey aslında bakıldığında önceden niyetlenildiği anlaşılan etnik temizliktir. 

Sırpların kültür ve tarihlerine yaslanarak siyasal bir çerçevede ayrılıkçı bir tavra sahip olduklarını, Sacco, Doktor 
Aliya ve onun Sırp arkadaşı üzerinden anlatmaya çalışır. Doktor Aliya, Bosna’da var olan sistematik sorun 
ve krizlerin üstesinden ancak Bosna halklarının birbirine tutunarak gelebileceğini düşündüğünü söylerken 
arkadaşı buna sert şekilde karşı çıkıp çözümün beraber yaşamakta değil de halkları ayırmakta yattığını 
beyan eder. Bununla Doktor Aliya’nın amaçlananın bölgede etnik temizlik olduğunu anladığını söyler. Bunda 
kuşkusuz 1990 yılında Sırbistan devlet başkanı olan milliyetçi Miloseviç’in milliyetçi ve ayrılıkçı politikaları 
da etkili olmuştur.449 Miloseviç’in özellikle 1989 yılında Priştin’de Sırp yayılmacı siyasetini ilan etmesi kayda 
değerdir.  1990’la birlikte bu politikaların da etkisiyle Sırpların zihin altında Müslümanlara karşı bir fikir 
ve duygu seti oluşturulmuştur. Sacco, kahramanlarından Edin üzerinden onun Sırp arkadaşlarına, yakın 
gelecekte Müslümanların Bosna’daki bütün Sırpları katledip tamamen Müslüman bir ülke oluşturacağına 
ilişkin korku söylemine yer verdirir.450 Ancak tam tersi durumun olduğunu yani Sırp radyolarında artık birlikte 
yaşamanın imkânsız olduğu, bütün Müslümanların öldürülmesi gerektiğinin rapor edildiğini Sacco çizgi 
romanında anlatmaktadır.451 

Gorajde’ye gelen Vişegradlıların da anlattığı önemli bir konu vardı. Vişegrad’da Yugoslav Halk Ordusu 
tarafsızlık vaadiyle gelip, Müslümanların silahlarını almış, onları Sırplara vermiş, kaldıkları birkaç aylık sürede 
bir sıkıntı olmamış olsa da onlar gittiklerinde Sırplar çok sayıda Müslümanı öldürmüştür. Burada ölümden 
kaçanlar ise soluğu Gorajde’de almışlardır.452 Sacco, savaşın acı yüzüne tanık olanların tanıklıklarına romanında 
yer verir, büyük ve çok dramatik acıları anlatır. Yazar, Sırpların kurşun harcamamak için yaşlı, kadın, çocuk 
ve bebek demeden insanları kesip cesetlerini Drina nehrine attıklarını, çocukları anne-babalarının gözleri 
önünde yavaş yavaş parçalayarak öldürdüklerini, kadınlara tecavüz edip, organlarını kestiklerini, hiç ayrım 
yapmaksızın kendilerine direnenlere büyük işkenceler yaptıklarını, köprülerin üzerinde kandan gölcüklerin 
oluştuğunu çok dramatik şekilde anlatır.453

Sacco, Gorajde’nin güvenli bölge olmasına rağmen oraya yardım konvoylarının çoğunlukla ulaşamadığını, 
hastanenin en basit sağlık malzemelerinden mahrum kaldığını, bacağı kesileceklerin anestezi olmadığı için 
bacaklarının uyuşturulmadan ekmek bıçağıyla kesildiğini, ameliyatlardan yapılan çekimlerin korku filmi gibi 
-hatta dünyanın diğer bölgelerine para karşılığından satılmak suretiyle- izlendiğini, hastanelerin tanklarla 
vurulduğunu roman kahramanlarına anlattırır.454 Yine güvenli bölgelerden olan Gorajdee’de insanların 
günlük alabilecekleri tek şeyin yiyecek karnelerini ibraz etmek koşuluyla sadece bir dilim ekmek olduğunu 
Sacco romanda çok acı şekilde gözler önüne serer.455  

Yazar Sacco, Batılı güçlerin iki yüzlüklerini de romanında itinayla anlatmaya çalışır.456 Özellikle burada Fransız 
Korgeneral Bernard Javier’e bir parantez açmamız gerekecektir. Resmî belgelerin de teyit ettiği üzere457 o 
sırada Bosna Barış Gücü komutanı olan Janvier’in savaştaki acıların yaşanmasında ve bu acıların artmasında 
nasıl işe karıştığına Sacco romanında itinayla yer verir. Srebrenitsa’nın silahsızlandırma gayesiyle orada 
savunma savaşı veren Müslümanların silahlardan arındırılıp, Sırplar için birer kurban haline getirilmesi 

448 Mehmet Ali Debre, https://www.dunyabulteni.net/haber-analiz/bihac-neyimiz-olur-h399677.html [Erişim: 06.08.2019].
449 Joe Sacco, Güvenli Bölge Goražde –Doğu Bosna’da Savaş, 1992-1995, Çev. Hilal Alkan Zeybek, İstanbul 2010, s. 36.
450  Joe Sacco, a.g.e., s. 40.
451  Joe Sacco, a.g.e., s. 69.
452  Joe Sacoo, a.g.e., s. 109.
453 Joe Sacco, a.g.e., ss. 109-119.
454 Joe Sacco, a.g.e., ss. 120-124, 182. 
455 Joe Sacco, a.g.e., s. 143.
456 Joe Sacco, a.g.e., ss.164-167.
457  https://www.tbmm.gov.tr/tutanaklar/TUTANAK/TBMM/d22/c088/b116/tbmm220881160633.pdf [Erişim:30.07.2019]
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kararını veren Morillon gibi Gorajde’nin çok daha fazla acı çekmesinin müsebbibi de vatandaşı, Fransız olan 
Janvier olmuştur. Morillon ile ilgili ayrıntıya sonraki başlıkta geçeceğiz. 

O süreçte Sırplar Mladiç’in komutasında BM ve NATO’ya gözdağı verip, kendisine yapılacak saldırıları 
durdurmak üzere Barış Gücüne bağlı İngiliz, Hollandalı, Ukraynalı ve Fransız askerlerini rehin almışlardır. Sacco 
romanında, 4 Haziran’da Janvier ile Mladiç’in gizlice buluştuğunu, Janvier’in Mladiç’ten Fransız askerlerinin 
salıverilmesini istediğini, Mladiç’in ise Janvier’den Sırplara karşı hava saldırısı olmaması noktasında teminat 
istediğini ifade eder. Bu gizli toplantıdan sonra Janvier, güvenli bölgeler ve oradaki Barış Gücüyle ilgili 
endişelerini o bölgeleri savunmanın BM’nin tarafszlığına gölge düşüreceği gerekçesini öne çıkarıp çok daha 
güçlü vurgulayarak hava saldırılarını reddettiğini de ekler.458 Sacco, 14 Temmuzda ise Janvier’in Saraybosna 
dışındaki güvenli bölgelerin BM koruması altında olmadığını, Jepa ve Gorajdenin kendilerini korumaya 
muktedir olduğunu ifade ettiğini söyler.459 Burada önce kendimize daha sonra herkese cesaretle bir soru 
sormalıyız. BM ve NATO, Bosna savaşında öldürenlerin çoğu Müslüman, öldürülenlerin çoğu ise gayrimüslim 
olsaydı aynı tavrı ve sükûneti muhafaza edebilir miydi? Bu sorunun cevabı bizce olumsuzdur ve bunu sonraki 
başlıkta biraz daha bariz görebiliriz. 

11’lerin Benzememezliği: 11 Temmuz 1995-11 Eylül 2001

11 ile başlayan iki büyük tarihten söz edebiliriz; 11 Temmuz 1995-11 Eylül 2001. İlkinde üç bin insan hayatın 
kaybetti, diğerindeyse on üç binden fazla sayıda insan. İkisi de Batı dünyasında meydana geldi. İkinci verilen 
tarihte hayatını kaybedenlerin neredeyse tamamı gayrimüslimken, ilk tarihte gerçekleştirilen olayda hayatını 
kaybedenler Müslümandı. Bu zeminde acıların yarıştırılması değil, yatıştırılması gerektiğini, bununsa tüm 
dünyanın acılara saygı, anlayış ve hakkaniyetle yaklaşmasıyla mümkün olabileceğini düşünüyoruz. Mahathir 
Muhammed bu konuyu özel bir çerçevede gündeme getirmeye çalışmıştır. 11 Temmuz ve 11 Eylül tarihlerini 
çok ciddi mukayese etmiş, Batının hâkim emperyalist yüzünün İslam düşmanlığına dönük tavrını ifşa etmiştir. 
Dünyada terörle mücadelenin 11 Temmuz’da başlaması gerekirken, 11 Eylül’de başlamış olması aslında 
Mahathir Muhammed’e göre çok şeyi açıklamaktadır. 11 Eylül herkesçe bilinseydi, önlenme ihtimali çok 
yüksekti. Ancak 11 Temmuz hadisesi gün gün yaklaşıp tüm dünyaca bilinmesine rağmen önlenmedi ve 13000 
kişinin katledilmesi izlendi.460 Çok basit çünkü öldürülenler ve kıyıma uğrayanlar Müslümanlardı.461  

İnsanın yaşama hakkını ve onun muhafaza edilmesini merkeze alan hukukun zemininde din, dil cinsiyet 
ve ırk ayrımı yapılmaksızın her masum beşer için, can, nesil, mal, düşünce ve inanç hakkının koruma altına 
alınmasının yatmakta olduğunu zikretmiştik. Sosyal sorunlar bir tür denklemse, bu denklemde eşitliği 
insanda sabitlemek sorunların çözümünün bamtelini oluşturacaktır. Bu insana ise dini, dili, ırkı ve cinsiyeti 
sorulmamalı, tüm bu haklar onun fıtri hakları olarak kabul edilmelidir. Aksi halde insandan sorun çözen varlık 
olmaktan ziyade sorun ve kriz yaratan canlı olarak söz etmemiz gerekir. 

Bosna’daki savaşta temelde dört şeyin öldürülmeye çalıştığını rahatlıkla ifade edebiliriz. Bedenler, ruhlar, tarih 
ve insanlık bu savaşta öldürülmeye çalışılmıştır. Ancak mücadele sonunda mezkûr dört şey yeniden dirildi. 
Bosna savaşı, Batı ve İslam arasındaki zihniyet çatışmasına da ciddi bir örnektir. Zihniyetler, kültürler ve tarihler 
arası bir savaşın varlığından söz edebiliriz. Bu savaş kendisini, hâkim emperyalist Batı zihniyetinin merkezde 
olduğu, onların dışındakilerin ise ya onlara tabi olanlar ya da yok edileceklerden oluştuğu bir yabancı 
güruhun varsayımıyla açığa çıkarır. Burada hâkim emperyalist Batının karşısında hep bir ‘öteki’ vardır ve Batı 
kendisini genellikle bu ‘öteki’ üzerinden anlamlandırır. Burada bir noktaya şerh düşebiliriz. Kuşkusuz Batı tüm 
yelpazeleri ve içinde barındırdığı tonlarıyla emperyalizmin yegâne temsilcisi sayılamaz. Batı içinde, Batının 
 
459 Joe Sacco, a.g.e., s. 203.

460 Mahathir Muhammed, “Kalplerimizin Derinliklerinde”, Srebrenitsa’nın Öyküsü, Çev. Elma Kutlu, Profil Yay., İstanbul 2017, ss. 
7-8.

461 Cemaleddin Latiç, “Artık Hiç Kimse Bize Vurmaya Cesaret Edemeyecektir”, Srebrenitsa Cehennemi, Çev. Suat Engüllü, 

Sakarya Valiliği, 2016, s. 152.
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hâkim emperyalist zihniyetine faziletle karşı durup, onu eleştiren kişiler de vardır ve onları hâkim emperyalist 
Batı derken tenzih ederiz. 

İslam, hâkim emperyalist Batı için hep ‘öteki’ olmuştur. Sırplar, bu emperyalist ve faşist zihniyete yaslanarak 
Türkleri/Müslümanları yok ederek, Avrupa’ya, Hıristiyanlığa iyilik edeceklerine, haçlı seferlerinin nihai zaferini 
ilan edeceklerine inanmış, inandırılmışlardır. Bosna savaşının çok sebebi olsa da savaşın belki de en büyük 
ontik sebebi bu durum olmuştur. Söz konusu bu durumu tüm dünyanın gözü önünde Avrupa’nın merkezinde 
meydana gelen Srebrenitsa katliamıyla çok sarih bir şekilde anlamlandırabiliriz. 

Srebrenitsa, yaşarken ölenlerin, ölüyken yaşayanların diyarıdır.462 Srebrenitsa’da yaşanan acıların çoğunu 
Taljiç hikayesinde işlemeye ve duygu yönünü ön plana çıkarak tüm dünyaya anlatmaya çalışmıştır. Şimdi 
onun romanına kulak vererek, Srerenitsa’da yakılan ağıtları işitmeye çalışalım. 

Isnam Taljiç, eserinde Srebrenitsa’nın tarihine ilişkin çok değerli anekdotlar paylaşır. Roma’nın yıkılışının 
Srebrenitsa’dan başlamış olabileceğine ilişkin ayrıntı burada önemlidir. Roma halkı aç ve sefilken, Circus 
Maximus arenasının zeminini dolduracak kum ve değerli madenlerin Srebrenitsa’dan tedarik edilip, buğday 
yerine gemiye yüklenmesi, aslında halka rağmen hiçbir imparatorluğun yaşayamayacağını oldukça veciz 
şekilde ortaya koymaktadır.463 Srebrenitsa, üzerinde halkların toprağa gömüldüğü bir diyar olmanın makus 
talihini aslında bazı dönemlerde yaşamış görünür. Srebrenitsa bu anlamıyla acıların şehridir. 

11-22 Temmuz arasında gerçekleşen katliama dair çok acı olayları Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü adlı eserinde 
anlatır. Tankların altında ezilen, kurşuna dizilen, kil fabrikasında topluca öldürülen, kafaları koparılan 
Müslümanların hikayeleri anlatılır eserde. O süreçte romanın kahramanı Mercan bu mezalimden en az 
bir kişinin kendisini kurtarması ve bu olayları herkese anlatmasının gerekliliğini tüm ruhuyla duyduğunu 
söyler.464 Taljiç’in Mercan üzerinden anlattığı aslına bakılırsa tüm Srebrenitsalıların hikayesidir. 

Eserin Srebrenitsa’nın acılı öyküsünde tecessüm ettirdiği acılı ayrıntılara geçmeden önce Taljic’in eserinde 
büyük bir ortak gönül coğrafyası çizmiş olduğunu ifade etmek gerekir. Bu coğrafya, Müslümanların gönülleri 
kadar zihinlerini de birleştirmekte, onları Bosna’dan Buryat’a kadar olan büyük birliğin müntesipleri 
kılmaktadır. Bu coğrafyada İslam’a dair olan her bir unsurun ise herkes tarafından korunması gereken değer 
manzumesinin içine yerleştiriyordu.465 O halde Srebrenitsa, sadece Bosnalıların derdi değil, dünya üzerindeki 
tüm Müslümanların ortak derdi olmalıydı. Srebrenitsa için anlatılanlar, idrakları ve vicdanları kanatan, bir 
daha böyle hadiselerin yaşanmaması için Müslüman bünyenin güçlü bir dirence sahip olması gerekliliğini 
bizlere hatırlatan bir ihtar niteliğinde düşünülebilir. 

Açlıktan ölmelerin başlamasıyla babanın oğlunun ağzındaki lokmayıa oğlun da babasının ağzındaki lokmaya 
göz diktiği dönemlerin yaşandığı eserde acıklı şekilde anlatılır.466 Savaşta mücadelelerin verildiği yerlerde 
hassaten bedeni ve ruhi direnci kırmak için insanların tuzdan mahrum edilmesinin de bir savaş politikası 
olarak kurgulandığını görebiliriz. İnsanların tuzsuzluktan çıldırdıkları kayıtlara geçirilmiştir.467 Bunun yanında 
Müslüman halka atılan yiyeceklerinde, içecekleri sularında radyoaktif maddeler bulunduğu da eserde not 
edilmiştir.468 

Sırplar, savaşta çeşitli stratejilerle Müslüman halkı en zayıf noktalarından vurmaya çalışmışlardır. Çocukları 
kaçırarak Müslüman ana-babayı halkına karşı ihanete zorlamanın dışında469, savaştan çok öncesi savaşın bir 

462 Srebrenitsa’da katliama giden süreç hakkında geniş bilgi için bkz. İlker Alp, “Srebrenitsa Soykırımı (Temmuz 1995)”, Avrasya 
Etüdleri, S. 2, C. 52, 2017, ss. 127-171.
463 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 43.
464 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 291.
465 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, ss. 240-253.
466 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 66.
467 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 84.
468 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 217.
469 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 90.
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parçası olarak özel yetiştirilmiş kişileri Müslüman halkın güvenini kazanabileceği noktalara yerleştirip, savaş 
sırasında onlardan hem fiili mücadele hem de istihbari destek alarak Müslümanları yok etmeyi ve toplumu 
çökertmeyi denemişlerdir. Taljic’in eserinde anlattığı Danica ayrıntısı oldukça önemlidir.470   

Mücadelede kadınların aktif olarak yer almasına hassaten işaret edilir. Terkedilen köylerde sadece kadınlar 
kalsa da, Müslüman köylerinde kimsenin bulunmadığı evlerde bile Müslüman kadınların sobaları yakarak 
bacalarda duman çıkarıp çetnikleri korkutarak köylerden uzak tutmak için mücadele ettiklerini not eder 
kitap.471 Ölülerin bir müddet sonra gömülmesinin de risk taşımasıyla ölülerin gömülmeden kaldığı ve ceset 
kokularının sokakları kapladığı, gömme işlemlerinin ise büyük riskten ötürü geceleri hızlıca yapılması, başka 
bir açıdan büyük bir dramı gözler önüne serer.472 Bu arada Sırplar ve Müslümanlar arasında yapılan ceset 
takaslarında karşılaşılan manzara ise ölü hukuku konusunda Müslümanların hassasiyetini ortaya koymaktadır. 
Ölü takaslarında Müslümanların ölülerinin parça parça teslim edilmiş olduğu dile getirilir.473 

Taljic, son olarak Batılı güçlerin ve kurumların ikircikli ve samimi olmayan tavırlarını da gözler önüne sermeye 
çalışır. Taljiç, eserinde Fransız General Morillon’un Srebrenitsa ziyaretini işlemiş, bu ziyaretin bilinmeyen 
hususlarını zikretmiştir. Morillon’u çeken kameraların sadece generalin tabiricaizsse şovunu çekip, halkın 
büyük bir inançla ellerinde tuttukları, “açız, bizi öldürmelerine izin vermeyin, bizi yalnız bırakmayın, eğer 
giderseniz sırplar hepimizi öldürecekler” çığlıklarını duymayıp görmediklerini anlatır.474  

Birleşmiş Milletler Barış Gücü’ne bağlı Hollanda birliği komutanının, NATO uçaklarının çetniklere müdahalede 
bulunacağını söyleyerek, saldırıp sonuç almaya yakın olan Boşnaklardan çekilmelerini istemesinden sonra 
onların çekildikten sonra uçakların gelmemesinden mülhem, ciddi şekilde bir aldatmanın ve samimiyetsizliğin 
de süreçte olduğunu anlatır bizlere. Yine otuz kadar Hollandalı askerin çetniklere teslim olmalarını, çetniklerin 
Hollandalıların Boşnaklardan talebi üzerine boşalttıkları siperlere yerleşmelerini bir ihanetin farklı boyutları 
olarak serer gözler önüne.475 Tüm dünyanın katkı verdiği, yardım malzemelerinin çetnik gruplarının 
bulunduğu yere bırakıldığı da bu savaşta insanlığın acı hanesine yazılmıştır, Taljiç’e göre476 NATO ve BM’nin 
Bosna savaşındaki basiretsiz tavrı çokça eleştirilmiştir. “Termonükleer bir savaşı anında çıkarabilecek kadar 
eğitimli ve güçlü NATO orduları bir avuç sarhoş ırkçının koyduğu eften püften barikatları kaldırma zahmetine 
niçin girmediler? Bu sefil gösteriyi izleyen kimse onlardan utanacaktır.”477

Srebnetitsa’da Birleşmiş Milletler adına vazifeli olanlar, her tarafı silahsızlandırmak yerine, Müslümanların tüm 
silahlarını almış, Srebrenitsa’yı savunan Komutan Naser’i Tuzlaya zorla göndermiş ve Müslümanları Sırplar 
için kolay kurbanlar haline getirmiştir.478 BM askerleriyle çetniklerin samimiyeti her defasında daha da arttığı 
görev alanlarını çetniklere bırakıp, onların esir aldıkları kadınlarla birlikte oldukları da eserde not edilir.479 
Srebrenitsa’yı uzun bir süre çok zorlu şartlar altında başarıyla savunan komutan Naser, silahsızlandırmayla 
birlikte Tuzla’ya gönderilmesini Taljic eserinde değerlendirir. “Naser burada olsaydı, onu kimse aldatmazdı. 
O, çetniklerin Srebrenitsa’ya girmelerine izin vermezdi. NATO’ya da inanmazdı. Naser, hayat ve ölüm 
adına savaşmayı bilir. O burada olsaydı, kendilerini neyin beklediğini bilen çetnikler saldırmaya cesaret 
edemezlerdi.”480 Bu oldukça acı bir durumdur. Latiç, Batılı tüm güçlerin, saman altından su yürüttüğünü, 

470 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, ss. 115, 195.
471 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 35.
472 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 65.
473  Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 86.
474 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 176.
475 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, ss. 19-20.
476 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 123.
477 Hitchens, “Giriş”, ss. 3-4. 
478 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 192.
479 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, ss. 211-212.
480 Isnam Taljic, Srebrenitsa’nın Öyküsü, s. 258.
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ellerinde imkân olsa da bunu kullanmadıklarını, dahası sanki soykırıma uğrayanlar Boşnaklar değilmiş gibi bir 
de onları suçlar tavırlarının büyük bir trajedi olduğunu ifade eder.481  

Srebrenitsa katliamının romanlardaki karşılığına yönelik açılan satırları, bir tanık ifadesiyle nihayete 
erdirelim. Suat Engüllü, Srebrenitsalı Cemile’nin anlattıklarını şöyle nakleder: “Potoçari’deki insanlar arasında 
bulunuyordum; baktım ki gencecik bir kadın büzülmüş, kan ter içinde kalmış, yüzü adeta kasılmış vaziyette 
kendi köşesinde oturuyor. Yanına yaklaştım, Neyin var? Diye sordum. Doğuruyorum’ dedi. Ha gayret yavrum! 
dedim, bunun üzerine. Bir elinle bana, diğeriyle de kaynanana sıkıca tutun… Dediğim gibi yaptı, bize sıkıca 
sarıldı. Dünyaya gelen nur topu gibi bir oğlan avazı bastı. Çocuğu kaptım, göbeğini kesmek istedim; aynı anda 
çetniğin birinin önümde dikildiğini gördüm: O çocuğu yere bırak! dedi. Oğlanı şalvarımın üzerine bıraktım 
yavaşça; uzunca saçlı bir çocuktu, yıkanmış gibiydi adeta… çetnik daha da yaklaştı, oğlanın boynuna bastı… 
bebeğin bağırsakları karnından dışarı fırladı...”482  

Bosna Savaşına Romanların Acı Tanıklığı: Pek Bilinmedik Ayrıntılara Yolculuk

Son başlığımız altında, Bosna savaşına dair romanlarda işlenen ve çoğu savaşa ilişkin belgelerle de teyit edilen, 
insanlık tarihinin acı ve dram sayfalarına nakşedilmiş bazı ayrıntılarına değineceğiz. Bu manada, ağır savaş 
koşullarında insanın geliştirmeye çalıştığı kayıtsızlık ve direnç erdemini (ataraksia), savaşın ahlâkına yönelik 
insanlardaki erdemli tavırları, buna karşı Bosna savaşında insanı utandıran ihanet ve takiyyenin boyutunu, 
savaşta belki de ruhları ve bedenleri en çok zarar gören kadınların durumlarını, savaşın tüm bunlara rağmen 
öğreticilik yönünü romanlardan yeri geldikçe doğrudan alıntılarla işlemeye çalışacağız. 

Bosna savaşı büyük acıların arenası olmuştur. Bu araneda yaşama sanatının maharetlerini göstermek 
başlı başına saygıyı hak etmektedir. Hele bu yaşam erdemlerle tezyin edildiğinde bu, başlı başına insanın 
gösterebileceği ferdi bir zafer olur. Savaşın tüm yıkım ve tahribatına, fiziksel ve metafiziksel acılara rağmen 
hayata tutunmak bazen savaşta olan her şeye karşı bir kayıtsızlık ve direnç göstermekten, her şeye rağmen 
hayata sıkıca tutunmaktan geçer. Böylesi bir tavır aslında ataraksia erdemiyle ifade olunur. Ele alınan 
romanlarda bu erdemi besleyen birtakım hususların ön plana çıkarıldığı görülmüştür. İnsanı yaşama 
bağlayan güzel hayalleri, aile bağlarının gücü, eve duyulan aidiyet, yaşamda faziletli bir duruşa olan saygı, 
savaşta yapılan kötülüklere tanıklıktan sonra bunları tüm dünyaya ilan etme ve özellikle kişilerdeki İslam 
inancı, insanların kötülüklere ve acılara karşı kayıtsızlık ve dirençlerini artırmıştır. Aşağıda romanlardan 
yapılan alıntılar bunu göstermektedir. 

“Terapistler, seni ölümden kurtaran hayallerin olmuş diyorlardı.”483 

“İnancım olmasaydı bütün bu çılgınlığın üstesinden herhalde gelemezdim.”484 

-Leyla’nn annesinin söylediğidir.- “Her şeye rağmen onur ve adalet gibi erdemlere sıkıca tutunuyorum.”485 

“Mahkemeye çıkacağım o gün için yaşıyorum… İşkencecilerimi tek tek bulup boğazlamak istedim. Ama 
o zamanlar deli gibiydim. Bugün bir kahraman gibi gururla karşılarına dikileceğim: “Bakın, yaşıyorum.” Ve 
yaşamaya devam edeceğim; her şeye karşın.”486 
 

481 Cemaleddin Latiç, “Artık Hiç Kimse Bize Vurmaya Cesaret Edemeyecektir”, s. 150.

482 Suat Engüllü, “Soykırımın Adı Srebrenitsa ya da O Vahşet Asla Unutulmaz” s. 8. 

483 Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 21.

484 Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 22.

485 Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 105.

486 Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 12.
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“Düşman hattının bu kadar yakınınızda, iki kez işgal edilmiş bir yerde yaşamaya korkmuyor musunuz, diye 
sordum Edin’e. Burada her şeyimiz var: kocaman bir bahçemiz, meyvelerimiz, sebzelerimiz, yumurtamız. 
İneğimiz de süt ve peynir veriyor.”487 

Cemaleddin Latiç ise yazdıklarını Avrupalıların okumalarını istediğini ifade eder. Yazdıklarıyla onlara 
Müslümanların da hem Hz. İsa’ya hem de annesi Hazreti Meryeme inandıklarını, saygı duyduklarını ancak 
onların sadece üçlemeye inanmadıkları için vicdanlar zerre kadar sızlamadan onları boğazladıklarını anlatmak 
istediğini ekler.488 Bu ona güç veren bir durum olarak karşımıza çıkar. 

Direnç ve kayıtsızlık erdemi olarak da anlaşılabilen ataraksia, unutma ve hatırlama dengesi ile fıtri olarak 
varoluşa tutunma iradesi üzerine mebni bir hali bize hatırlatır. Konuya ilişkin Karahasan’ın romanındaki analizi 
oldukça dikkat çekicidir. 

“Kendimizi yeterince dizginleyebilmiş değiliz kendimizle örtüşmüyoruz da bu yüzden de özümüzü yeterince 
tanımıyor, olanaklarımızı tam olarak kullanmıyoruz ve bilinç üstü düzeyde bize sergilenmeyen her şeyi 
unuttuğumuzu sanıyor ve buna inanıyoruz. Aslında olan şey, kendi bilincimizde derin yolculuklar yapamadığımız 
için hafızamıza yerleşenlerin farkına varamamamız. Senin elin bugüne kadar tokalaştığı bütün elleri, dokunduğu 
bütün bankları, yazarken üzerinde kaydığı bütün kağıtları, her şeyi hafızasına kaydediyor fakat sen, elinin 
söylediklerini duyacak yeterlilikte değilsin, onu dinleyecek ve sana söylediklerini anlayabilecek durumda değilsin. 
Unutma ya da yok olma diye bir şey yok, ölüm de bir kimlik, yani varlık şeklinde işimden ibaret aslında.”489 

Karahasan, zihnin kendisini sürekli varlık ve varoluş üzerine örgütlemesine vurgu yapar. Varlığa ilişkin 
bu tutkulu zihni bağlanışın insanda kriz ve kaos dönemlerinde kayıtsızlık ve direnç erdeminin zeminini 
oluşturduğu iddia edilebilir. Bosna’da, Saraybosna’yı dışarıya bağlayan, dünyaya doğru bilgi akışını sağlayan, 
Saraybosna’da yaşayanlara yaşam imâanı sağlayan tünel, böylesi bir hususun remzi olarak romanda karşılık 
bulur.490 

Bosna savaşı tüm acımasızlığına rağmen devam ederken, birileri de savaşın bir ahlâkı ve hukuku olduğunu 
tüm dünyaya haykırmaktaydı. Savaşta insanlığın muhafazası için bu çığlık oldukça değerlidir. Savaşa taraf 
olan, savaşın müsebbipleri ile savaşa karşı olan kişilerin itinayla birbirinden ayrılması, savaşta tarafları toptancı 
bir şekilde, kategorik olarak tasnif edip düşmanlaştırmamak ve iyiler ile kötülerin hiçbir ırka indirgenmemesi 
gerektiğine ilişkin farkındalık böylesi bir ahlâkı gerektirir. Her Sırp ve Hırvat bu mezalimin doğrudan ve dolaylı 
müsebbibi olmamış olabilir. Gerçek basiret sahipleri bunu ayırt edebilmelidir. Bu noktada Bosnalı kurbanların 
bile tüm aşırılıklara rağmen Sırp faşistlerden “çetnikler” diye söz edip onları, etnik bir tasniften daha ziyade 
siyasal ve tarihsel bir başlık altında lanetleme olgunluğu gösterdiklerinden bahsedilir.491 Bunun yanında 
romanlarda Bosnalı Müslümanlarla birlikte yaşama ahlâkına sadık Sırpların, işgalci Sırplara ve çetniklere 
direndikleri, Müslümanların can ve mülklerini koruma noktasında direnç gösterdikleri hatta onların da 
Müslümanlar gibi cezalandırıldığından bahsedilmektedir.492 

Savaşlarda kuşkusuz kadın-erkek, çoluk çocuk, yaşlı genç herkes büyük zararlar görür. Bu zararları ve acıları 
yarıştırmak doğru da değildir. Ancak savaşlarda kadınlara ve çocuklara özel bir yer ayırmak da hakkaniyetin 
gereği olarak belirir. Özellikle Leyla adlı romanda Cavelius’un roman kahramanı üzerinden savaşı, savaşta 
kadın ruhunun görmüş olduğu tahribatı anlatması içleri paramparça eder. İnsanlığın anaları olan kadınların 
savaşlarda gördüğü, ancak çoğunlukla haberdar olunmayan zulümler, tüm insanlığa yapılan garazlar olarak 
değerlendirilmelidir. Leyla adlı romandan hareketle özellikle kadınlara karşı yapılan, onların bedenlerine ve 
ruhlarına acı çektirici tutum ve davranışları gözler önüne serebiliriz. 

487 Joe Sacco, a.g.e., s. 34.
488 Cemaleddin Latiç, “Artık Hiç Kimse Bize Vurmaya Cesaret Edemeyecektir”, ss. 153-154.
489 Cevad Karahasan, Sara ve Serafna, Çev. Reyhan Dilek, Ketebe Yay., İstanbul 2018, s. 29.
490 Cevad Karahasan, a.g.e., ss. 36, 40.
491 Hitchens, a.g.e., s.3.
492 Joe Sacco, a.g.e., ss. 155-158; Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 43.
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“Çirkin olmayı ne çok istedim.”493 

“Esir tutulanlara yemek ve su verilmiyor. Verilen yemekler küflü, sular yosunlu olarak veriliyor. Keyfi olarak 
dağıtım yapılıyor, yemeğin bir bedeli biçiliyor ve ahlâksızca bu bedellerin ödenmesi isteniyordu.”494 

“Utanma duygusu bir kenara ne korku ne de acı duyuyordum. Bedenim uzun zamandır bana ait değildi. 
Sadece ruhum, bütün bunların geçip gitmesini bekliyordu. Başarmak istiyordum.”495 

Romanda eğlenme aracı olarak kadınların belirlendiği yazar. Kadınlarınsa ya dövülerek ya da onlara tevacüz 
edilerek, eğlence metası haline getirildiği dillendirilir.496 

“Den Haag’497a giden yol inanılmaz yorucu. Kadınlar, çapraz sorguya psikolojik destek almaksızın katlanmak 
zorundalar. Çoğu, sorgunun baskısı altında bayılıyor. Ayrıntılı bilgi vermek ve bu arada bütün dehşeti tekrar 
tekrar yaşamak zorundalar. Bu arada hatırlayamadıkları bir şey olduğunda, ki geçirilen bunca travmadan 
sonra bu çok sık oluyor, mahkeme önündeki tanıklıkları geçersiz oluyor. Kadınlar tanıklıklarından sonra 
intikam saldırılarına karşı korumasız kalıyor.”498 

Cavelius, romanın sonuna koyduğu sonsöz kısmında savaşa dair önemli şeyleri dile getirir. “Tecavüz, benzine 
ve cephaneye mal olmayan bir savaş stratejsiydi. Şüphesiz her savaşta tecavüzler yaşandı ve yaşanacak. Ama 
Balkanlarda olan yeni bir şey vardı. Toplu tecavüzler politikanın bir parçasıydı. Sistematik eziyetin yöntemleri 
vardı. Geriye kalansa ruhsal ve bedensel sakatlıklardı.”499 Erkeklerin savaşlarda öldürülmesi, kadınlara 
ise tecavüz edilmesi planlandı savaşta. Böylece yeni doğacak bebekler Müslüman kanı taşımayacak ve 
sırplaştırma politikasına sistematik tecavüzler hizmet edecekti. 

“Haksızlık unutulmamalı diyor Leyla. Bunu derken küçük oğlu Zoran’ı sıkıca göğsüne bastırıyor. Çocuğuna da 
günün birinde gerçeği söyleyecek. Ama onda intikam duyguları uyandırmadan.”500 

Savaş, bir açıdan ise canavarlık ve insanlık arasında salınıp duran beşerin gerçek mayasını bulduğu ve 
ortaya çıkardığı imkanlar manzumesini sunar. Bu bakımdan Aliya İzzetbegoviç gibi faziletlere sarılarak zor 
zamanlarda nasıl insan olunabileceğini gösteren kişiler kadar, Karadziç ve Miladiç gibi ihanetleriyle, ahlâksızlık 
ve hukuksuzluklarıyla nasıl canavar olunduğunu gösteren beşerler de savaş ortamında belirirler. Romanlarda 
bu farklı karakterler yapılarına ilişkin analizler de yapılmıştır. 

Cevad Karahasan’ın romanındaki kahramanlardan Sara kendini bulan, bilen, bulunduğu yere aidiyet hisseden, 
fayda sağlayan bir figürken, aynı karakterin farklı tezahürü olan Sarafina ise kendisine yabancılaşmış, 
aidiyetten uzak, bulunduğu yere ihanet eden bir kişiliği temsil eder. İlki Bosna-Hersek’e dışarıdan gelmiş ama 
gözünde bağımsız ve bütün Bosna-Hersek hülyasını taşıyan kişiyi, diğeriyse Bosna’ya dışarıdan gelen ve fırsat 
bulduğu anda veya kendisinden istendiği anda o birlik rüyası ve telosuna zarar verecek bir kişiye gönderimde 
bulunuyor gibidir. Karahasan eserinde kaçış ve diğer ülkelere sığınmanın çoğunlukla işi bilen uzmanlarla 
ve vaftiz belgesi edinerek mümkün olduğundan bahseder.501 Bu yolu tercih edenlerin meziyetlerinin 
fazla faziletlerinin az olanlar olduğu iması da eserde kendisini gösterir. Halbuki barış ve özellikle savaş 
dönemlerinde aranması gereken değer, meziyetten ziyade liyakattir. Liyakatte önce fazilet gelir ve fazilet 

493 Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 13.
494 Alexandra Cavelius, a.g.e., ss. 66-67.
495 Alexandra Cavelius, a.g.e., ss. 99-100.
496  Alexandra Cavelius, a.g.e., ss. 68-69.

497 Den Haag’daki mahkeme 25.05.1993 tarih ve 827 sayılı BM güvenlik konseyi kararı ile 1991’de başlayan Bosna savaşında 
savaş suçu işleyen kişilerin yargılanması için kurulmuştur. 2017 de tüm davaları sonuçlandırdı sadece altı Sırp’a müebbet 
hapis cezası verildi. 
498 Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 278.
499 Alexandra Cavelius, a.g.e., ss. 275-276.
500 Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 278.
501  Alexandra Cavelius, a.g.e., s. 53.
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kendisini meziyetle tamama erdirir. O halde liyakat, fazilet ve meziyetin birlikteliğinden doğar. Faziletsiz 
meziyet kördür ve o, topluma çok zarar verir. 

Karahasan eserinde Sara ve Serafina arasındaki gelgitleri anlatırken, kuferaşlar denen bir gruptan da 
bahseder. Bu ad, Bosna’da Avusturya işgalinden sonra ortaya çıkan dışarıdan gelerek devletin kademelerinde 
çalışan yabancı unsurları karşılamak için verilmiştir. Bu kişiler Bosna için arafta kalanlara verilen isim olarak 
düşünülebilir. Devleti Avusturya nizamına göre düzenlemesi için çalışan memurlar grubu da bu adla 
adlandırılırlar. Bosna’nın modernleşmesi bu insanlar üzerinden olmuştur. Bu insanların yaşam tarzlarının 
Boşnaklara sirayetiyle yaşam tarzı olarak Boşnakların Batılılaştığı da ifade edilebilir.502 Özellikle bu ikircikli 
yapının eserde anlatılması, bir Boşnağın ruhundaki tezatlara işaret etmesi bakımından önemlidir. Bosna için 
fiziki savaş kadar değerler alanında yapılacak savaş da önem arz eder. Özellikle değerler alanında bir Boşnağın 
tarihinden tevarüs ettiği değerler alanının muhafaza edilemediği bir savaşta Boşnakların her şeyi kaybetme 
tehlikesiyle karşı karşıya oldukları eserde derinden kendisini hissettir. 

Bosna savaşında bizlerin yakından tecrübe ettiği bir durumdan da söz edebiliriz. Bu durum ihanet ile 
özetlenebilir. Üzerinde eski Yugoslalavya’da yaşayan halkların da hakkı olduğu mühimmat bizzat Sırplara 
hizmet etmiş, Sırplar bu mühimmatla Bosna-Hersek’te yaşayan Müslümanlara ve Hırvatlara ölüm yağdırmıştır. 
Bu mühimmatta Eski Yugoslavya halklarının her bir ferdinin lokmasının hakkı olduğu göz ardı edilmiştir. O 
halde Bosna savaşında Müslümanları öldüren bombalar ve kurşunlar onların kendilerinindi, Boşnaklar kendi 
bombaları ve kurşunlarıyla katledilmişlerdir. Türkiye’de de böylesi bir ihanet yakın geçmişte yaşanmıştı. 
15 Temmuz’da halkın kendi tankı, silahı ve bombasıyla halkına saldıran caniler güruhunun saldırılarını 
Türkiye tecrübe etmişti. Bunun yanında bir ihanet de Srebrenitsa, Vişegrad ve Gorajdeli insanların duygu 
ve inançlarının suiistimalinde yatmaktadır. Güvenli bölge olan bu şehirlerde insanların güven beslediği 
BM’nin tüm imkân ve güçlerine rağmen mazlumlara kol kanat gerememesi insanlığa olan bir ihanet olarak 
değerlendirilebilir. Yine özellikle Srebrenitsa ve Visegrad’da silahsızlandırma politikasının Sırpların lehine 
Müslümanların aleyhine işletilmesi başka bir ihanetin gün yüzü görmüş şekli olarak karşımıza çıkar.

Ayrılıkçı ve faşist politikalar, ötekileştirici kültür ve tarih okumasıyla birleşince Bosna’da komşuların ihanetinin 
tüm boyutları da eserlerde işlenmiştir. Sacco, Gorajde’de bu durumu eserinde anlatır. “Mahallede aramıza 
sızabileceklere karşı bekçilerimiz vardı. Bekçilerin biri Sırp komşularıdan birinin bir kamyondan indirdiği silah 
sandıklarını evine taşıdığını görmüş. Sorduğumuzda korkmamamızı, sandıklarda pazarda satılacak peynir 
ve et olduğunu söyledi. Ancak o elemanın kızı ve damadı daha sonra Gorajde’de keskin nişancı oldular.”503 

Yine bir başka yerde Sacco, savaş mağdurlarından Gorajdeli Emina’ya, Sırpların evlerinin önüne kadın, çocuk, 
yaşlı sivil bakmaksızın öldürmeye geldiğinde onlardan birisinin küçük oğluyla kendi evlerinde çokça zaman 
geçiren, ödevlerini oğluyla birlikte yaptığı arkadaşı olduğunu gördüğünü söyletir.504 

Eserlerde savaşın öğreticilik boyutuna da temas edilmiştir. Savaş, insanlara normalde çok küçük ayrıntı olarak 
görülen hususlar üzerinden mutlu olmayı öğretir, ekmek gibi.505 Yine savaş, insanların içinde saklı kalmış 
üstü örtülmüş pratik dâhiyi ortaya çıkaran yolları inşa eder ve insanları bir anda hepsi bir yerdeci/dundyer 
haline getirebilir.506 Temmuz’da tank kullanan ve tankı durduran kişiler bu noktada meseleye bizi daha aşina 
kılmaktadır. Savaşın önemli bir özelliği de insanları birbirinden haberdar ettirmesidir.

Gorajde’nin öyküsünde ise Sacco, Gorajde halkının Bosna’da yapılan ve içlerinden geçen nehir olan Drina’nın 
adını taşıyan sigaradan bahseder. Savaş, insanların tüm üretim ve tüketimlerini biçimlendirirken, onlara ufak 
şeylerde mutluluk aramasını öğretmektedir. Kaderleri Drina nehriyle örülen Goradjeliler, savaşta ise Drina 
sigarasının dumanında acılarını bir an da olsa unutma imkanlarıyla mutlu olmaktadırlar.507 Drina onlara çok

502 Cevad Karahasan, a.g.e., ss. 123-125.
503 Joe Sacco, a.g.e., s. 42.
504 Joe Sacco, a.g.e.,  s. 79.
505 Cevad Karahasan, a.g.e., s. 13.
506 Cevad Karahasan, a.g.e., ss. 15-16.
507 Joe Sacco, a.g.e., ss. 104-105.
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şey anlatmaktadır. Foça’da Sırpların katlettiği Müslümanlara ait cesetleri yüzdüren Drinaydı, savaş sırasında 
askerlerin, öğretmenlerin ve hemşilerinin maaşlarının da karşılığı Drina sigarası.508 
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Sözlü Anlatımdan Tarihsel Romana Aşk ve Zafer

Mehmet KURTOĞLU*

Giriş

Roma imparatorluğunun sınırları içinde yaşayan halk Latincesine verilen isimden doğan “roman”, genellikle 
insan veya toplumların başından geçen, insan ilişkilerini konu alan yaşanılan veya yaşanması mümkün 
olan gerçeğe uygun, uzun soluklu kurmaca bir yazın türüdür. Kendi içinde tarihi, psikolojik, polisiye vb. 
dallara ayrılan romanın çıkış yeri adı üstüne Batıdır. Batıda özellikle ev kadınlarını eğlendirmek amacıyla 
kaleme alınan romanlar daha sonra edebiyatın en önemli anlatımları arasına girmiştir. Roman kelimenin 
tam anlamıyla edebi bir tür olarak kendini kabul ettirmesi Don Kişot’la mümkün olmuştur. Tarihi romanlara 
baktığımızda bunun ilk temsilcisi Batı’da Walter Scott’tur. “Bizde de Namık Kemal’in Cezmi isimli romanıyla 19. 
yüzyılın ikinci yarısında ilk örneklerini veren tarihi roman gerek Osmanlı Devleti’nin yıkılış ve gerekse Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş yılları atmosferi içerisinde birtakım milli değerlerin aktarılması ve insanımızın 
kendi tarihi etrafında sağlam ve zinde bir şuur edinmesini sağlamak için çokça yazılmış, çokça okunmuş bir 
roman türü olarak görünmektedir. Hüseyin Nihal Atsız, Kemal Tahir, Tarık Buğra ile hem sanat hem ideolojik 
endişelerle yazılan tarihi romanların yanında Aptullah Ziya Kozanoğlu, Feridun Fazıl Tülbentçi, Turhan Tan, 
Reşat Ekrem Koçu, Oğuz Özdeş, Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi tarihi sorgulamayı ya da topluma tarihi 
roman la mesajlar vermeyi her zaman düşünmeyen, sadece tarihi macerayı hedefleyen popülist zihniyetle 
de tarihi romanlar yazılmıştır.”510 

Tarihi romanlar hatıra, tarihi vesikalar, belgeler, tarih kitapları, biyografik eserler, sözlü anlatımlar, yaşanmışlıklar 
vs. birçok kaynaktan faydalanılarak kaleme alınmaktadır. Bu bağlamda Halide Nusret Zorlutuna’nın Aşk ve 
Zafer romanına baktığımızda sözlü anlatım ve yaşanmışlığın tarihi romanda gözardı edilmeyecek kadar önemli 
bir yere sahip olduğu görülmektedir. Halide Nusret, Urfa’yı şiirlerine ve romanlarına konu edinmiş, Urfa’ya 
özel bir ilgi göstermiş yine bu özel ilgisini çocuklarına (Emine Işınsu) miras bırakmış bir yazarımızdır. Urfa’da 
öğretmenlik yaptığı sırada birçok talebe yetiştirmiş (A. Naci İpek, Ruknettin Akbaş, Ükkaş Ülgen, Salih Özcan, 
Halil Gülüm, Mustafa dişli, Urfalı Babi, Ayhan Abamor, Salih Önen) Urfa’nın o devirdeki edebiyat çevresinde 
etkisi olmuş mümtaz şahsiyetlerden birisidir. Halide Nusret bir de burada kurmuş olduğu dostluklar vardır. 
Bu dostlukları özellikle sanatçı olması nedeniyle kültürel ve sanatsal bağlamdadır. Şehrin eşrafından ve ileri 
gelenlerinden oluşan bu dost çevresinde Millî Mücadele’de yer almış, Urfa’nın Fransız işgalinden kurtuluşuna 
katılmış gaziler vardır. Halide Nusret işte bu dostluklarını sürdürürken, Urfa mücadelesine katılmış bu 
gazilerden şehrin 11 Nisan Fransız İşgalinden kurtuluşunu anlatan hikâyeler dinlemiştir. Daha sonra bu 
hikâyeleri kendi yaşanmışlığıyla birleştirip Aşk ve Zafer adlı romanını yazmıştır. 

Halide Nusret’in çok sevdiğim Aydınlık Kapı ve Aşk zafer romanları mekân olarak İstanbul ve Urfa’da geçer.511  
Aşk ve Zafer’i 1967 yılında yazmış, 1978 yılında yayınlamıştır. Onu bu romanı yazmaya iten iki güçlü neden 
vardır. Birincisi yaşamış olduğu trajik aşk hikâyesi, diğeri çok sevdiği Urfa’da derlemiş olduğu 11 Nisan ile 
ilgili bilgilerdir. Savaş yıllarının çocuğu olan Halide Nusret gerek şiirlerinde gerek nesirlerinde hep yaşamış 
olduğu Millî Mücadele yıllarına yer vermiştir. Koca imparatorluğun gözünün önünde dağılışını, işgali yaşamış 
biri olarak Urfa’da tanışmış olduğu gazilerin hikâyesine duyarsız kalması mümkün değildir. 1944-46 yıllarını 
geçirmiş olduğu Urfa, İstanbul’dan sonra anlatacağı en iyi mekândır. Ki bir başka romanı Aydınlık Kapı’ 
romanında da seçtiği mekânlardan biri Urfa’dır. Aşk ve Zafer’de Urfa Millî Mücadele’nin kalbinin attığı “asil 
Türk şehri” olarak anlatılırken, Aydınlık Kapı’da bir “hapishaneye” benzetilir. Birincisinde Urfa Milli duyarlılığı,

* Şair-Yazar.
510 Hülya Argunşah, “Tarihi Romanda Post-Modern Arayışlar”, İlmi Araştırmalar Dergisi, S. 14, İstanbul 2002, s.18.
511 Sadık Tural, Şahsiyetler ve Eserler, Ecdad Yay. Ankara 1993. s.76.
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diğerinde törenin katı kurallarına teslim olmuş bir şehri anlatır. Aslında Aşk ve Zafer’de de yer yer törenin 
katı kurallarına değinir, eleştiriler yapar ama bunlar romanın bütünlüğü içinde adeta kaybolmuştur. 
FakatAydınlık Kapı’da şehir tamamen eleştirel bir gözle anlatılır. Tabi İstanbul’da yetişmiş hırslı bir kadın 
Lerzan’ın Urfa gibi geleneğin katı kurallarına teslim olmuş Urfa’yı sevmesi mümkün değildir. Halide Nusret bu 
iki romanında aslında şehrin iki yüzünü vermek istemiştir. “Romanlarda Urfa iki açıdan, siyasi ve kültürel kimliği 
ile kahramanların hayatını etkiler. Aydınlık Kapı ve Aşk ve Zafer’de İstanbullu kızlar Lerzan ve Zinnur sevdikleri 
erkek kanalı ile Urfa Şehri ile irtibata geçerler. Aydınlık Kapı’da Lerzan, âşık olduğu İsmail’le beraber Urfa’ya kaçar 
ve bir süre Urfa’da bulunur. Yazar, bu sürede Urfa’nın tarihi arka planını romana sokmaz; fakat kültürel farklılığı ile 
Urfa Lerzan’ın psikolojisini olumsuz etkileyen bir şehre dönüşür. Yazara göre ‘apayrı bir cihan’ olan Urfa’da Lerzan 
‘korkunç bir yalnızlığa’ düşer. Burada zaman tekdüzedir ve serbest bir hayata alışmış Lerzan için bu tahammül 
edilmezdir. İstanbul’da kendisi gibi serbest yaşayan kocası İsmail, Urfa’da bambaşka birine dönüşür. Urfa, kendi 
gelenekleri içinde büyümüş kahramanlar üzerinde gelenek lehine değiştirici bir fonksiyon eda eder. İsmail’in dört 
duvar içine hapsettiği Lerzan, ‘cemiyet hayatı’ndan büsbütün uzaklaşır. Türk Ocağı’ndaki verilen danslı çaylara 
da katılmasına izin yoktur. Türk Ocağı, bu geleneksel şehirde modernleştirici bir tarihi kurum olarak belirir. 
Yazar, Urfa’nın o dönemdeki tarihi sürecini anlatırken yine “içinde bulunduğu zaman’dan sıyrılamayıp romanı 
yazdığı dönem için ‘şimdi elbette böyle değil’ şeklinde değerlendirme yapar. Aşk ve Zafer’de yazarın zihnindeki 
bölünmüş Urfa daha keskinleşir. İstanbullu paşa kızı Zinnur, ‘mert Anadolu çocuğu’ İbrahim’le nişanlanınca 
fiziksel olmasa da kültürel olarak Urfa ile temasa geçer. Urfa hem Zinnur hem de kültürün içinden çıkan İbrahim 
için ‘özlenecek bir yer’ değildir. İbrahim’in Urfa ile ilgili kanaatleri hep olumsuzdur. Hatta yazar, Urfa’dan Zinnur’a 
mektup gönderen Zeliha’nın sözlerine bile ‘dört duvar arasında yetişmiş bir kızım şeklinde’ serzeniş yerleştirir. 
Bu, yazarın bakış açısı ile İbrahim’in bakış açısının kesişmesi demektir. Öte yandan, yazarın Urfa’ya olan dikkati 
daha ziyade Millî Mücadele’deki rolüyle ilgilidir. İbrahim, Urfa’daki mücadeleye katılır. Halide Nusret, şehrin Millî 
Mücadele’deki rolünü anlatırken zaman zaman tarihi belgelere başvurur. Sivas’tan gelen telgraf, tarihi kitaplarda 
Fransızların işgal süreciyle ilgili sözleri ile roman zaman zaman tarih kitabına dönüşür. Yazarın hayatını geçirdiği 
bir şehir olması nedeniyle de Urfa’nın Cadde, sokak, konak ve evleri detaylı şekilde verilir. Yazar bu tarihi belgelere 
dayanarak Urfa’yı Sümer Türklerinin kurduğunu ifade eder. Halide Nusret’in öteki romanlarında da savunduğu bu 
tez, Cumhuriyet’in ilk yıllarındaki genel ideolojiyi yansıtır. Yazarın Urfa şehri ile ilgili iki kanaati belirir. Urfa tarihi 
rolü ile bir ‘Türk Şehri’dir; fakat gelenek ve kültürü kadın için ‘korkunç bir mahpus hayatı’dır.”512

Halide Nusret, Kemal Tahir’in romanlarında olduğu gibi tarihsel bir olayı veya şahsiyeti belli bir tez 
çerçevesinde anlatma yolunu seçmemiştir. O yaşanmış bir olayın/tarihi vakanın kahramanlarını dinleyerek 
romanını kaleme almıştır. Örneğin Kemal Tahir’in tarihi roman yazımı ile Halide Nusret’in tarihi roman yazımı 
arasında benzerlik ve farklılıklara baktığımızda başta “Devlet Ana” olmak üzere ortaya koyduğu ve daha 
sonrasında kaleme aldığı tez romanlarında “Doğu-Batı”, “Osmanlı Cumhuriyet” karşılaştırması yapmıştır. 
Özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında ulus bilinci, cumhuriyet fikrinin yerleşmesi için yazılan ve belli bir amaca/
propagandaya dayanan dönemin roman anlayışı dışında kendini konumlandıran Kemal Tahir onlardan ayrılır. 
Örneğin o dönemde Batıcı ve Kemalist zihniyetlere karşı Kemal Tahir Osmanlıcı bir tutum sergilemiştir. Halide 
Nusret ise bütün bunların dışında kendine has milli ve dini duyarlılığıyla Cumhuriyeti de önceleyen romanlar 
ve şiirler kaleme almıştır. Onun romanlarında ideolojik kaygı yoktur, tamamen aşk ve milli duyarlılığa dayalı 
eserler vermiştir. Bunun sebebi Halide Nusret yaşanmışlıklarından ve sözlü anlatımlardan faydalanmış iken 
Kemal Tahir tarihi ve ideolojik okumalar yaparak eserlerini yazmıştır. Örneğin Kemal Tahir’in sanat edebiyat 
ve roman notlarına baktığımızda, onun roman düşüncesi üzerine oldukça fazla kafa yorduğu, kendine has bir 
roman anlayışı geliştirdiği ve yazacağı romanlar hakkında çok geniş araştırmalar yaptığı görülür. Mesela “Bir 
Mülkiyet Kalesi” romanında babasının öyküsü, Abdülhamid devri ve seferberlik yıllarına yer verir. Romanda 
babasının hatıraları, sözlü anlatım ve tarihi kaynaklardan faydalanmıştır. Roman notlarında Abdülhamid 
karakterini yaratırken, onunla ilgili bütün eserleri taradığını, onlardan Abdülhamid ile ilgili fiziki ve ruhu 
tahliller çıkardığını, o devrin önemli simalarını not ettiğini ve bunları romanda ete kemiğe büründürdüğünü 
görürüz. Romanlarında gerçekliği yakalamak için en küçük bilgiyi dahi değerlendiren Kemal Tahir, daha sonra 
belli bir sistem içinde romanını yazmaya başlar. Onun romanlarında gerçek kahramanlar vardır bir de 

512 Betül Coşkun, “Halide Nusret Zorlutuna’nın Romanlarını Kronotopik Okuma”, Turkish Studies, S. 6/1, 2011, ss. 890-891,
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yarattıkları kahraman. Aslında yarattığı kahramanların da tarih içinde mutlaka bir karşılığı vardır. Kemal Tahir 
bir diğer özelliği romanlarında kahramanlarına mesafeli durur ve onları sevmez. Halide Nusret’in “Aşk ve 
Zafer” romanına baktığımızda bu romanını iki bölüm şeklinde kaleme aldığını, daha çok Urfa kurtuluşuna 
katılanların anlattıklarından, mektuplaşmalardan hareketle romanını kaleme almıştır. “Anadolu yılları Halide 
Nusret’in yayın hayatından en uzak olduğu dönemdir. Fakat Anadolu’da topladığı folklorik malzeme, sonraki 
şiirlerini de şekillendirecektir.”513 Urfa, bu Romanın aşk ve savaş etrafında bireyin trajedisini ve toplumun 
zaferini işler. Halide Nusret’in romanı yazarken Urfa’daki gözlemleri oldukça etkili olmuştur. Özellikle şehrin 
folklorundan faydalandığını romanda uzun uzadıya eleştirel bir zihniyetle tasvir ettiği gelenekleri anlatırken 
görmek mümkündür. Yine eşi Aziz Zorlutuna ile yapılan bir röportajda bu romanına onun da katkı sunduğunu 
görüyoruz. Asker olan kocası Aşk ve Zafer’i yazarken eşine katkılar sunmuştur.514  

Halide Nusret, eşinin ve kendisinin görevi dolayısıyla Anadolu’nun birçok şehirlerini dolaşır. Edirne, Kars, 
Karaman, Kahramanmaraş, Urfa… “Urfa, bu uzun yolculuğun Halide Nusret için belki de en güzel durağıdır. 
Emine Işınsu’nun şu cümlesi bu kanaatimizi büyük oranda doğrulamaktadır: “dolaştığımız yerler arasında 
Urfa’ya başka türlü tutuldu annem” Burada kaldığı süre zarfında Aşk ve Zafer romanı için malzeme toplar. 
Emine Işınsu’nun hatıralarından öğrendiğimiz kadarıyla, kurtuluş Savaşı’nda en büyük direnişlerden birinin 
gerçekleştiği bu topraklarda olayları bizzat yaşayan ‘canlı şahitleri’ ile görüşür, olayların geçtiği sahaları gezme 
fırsatı bulur.”515 

İki bölümden oluşan romanın birinci bölümünde mekân olarak İstanbul’da geçer. Urfalı genç bir subayla 
‘İbrahim) İstanbul’iun genç bir kız (Zinnur) arasındaki aşk anlatılır. Roman İstanbul’da geçmesine rağmen 
zaman zama Urfa’ya göndermeler yapılır. Romandaki kahraman isimleri de bilinçli olarak seçilmiştir. Urfa 
Hazreti İbrahim ve Aynı Züleyha ismiyle özdeşleşmiştir. İbrahim ve amcasının kızı Zeliha bu nedenle Urfa’ya 
istinaden seçilmiş isimlerdir. Birinci bölümün yalnız bir yerinde çiğköfte ve Halilirahman’dan bahsediliyor. 
Mekân olarak okuyucu bu göndermelerin Urfa’ya ait olduğunu hemen anlıyor. Bu göndermelerde Halide 
Nusret yakından tanıdığı Urfa’yı anlatıyor. Örneğin: “Tek üzüntüsü, memleketin tipik yemeği ‘çigköfte’den, 
baharda kırlarda, kış geceleri evlerde yapılan sazlı sözlü çiğköfte âlemlerinden mahrum olması idi.”516 Sonra 
çiğköftelik bulgurun yapılışını anlatan yazar, zahireliklerin hazırlanışını ve kuma olayına yer verir. Urfa’nın bir 
gerçeği olarak çok evlilik (poligami) olayını oldukça geniş anlatır. Urfa’nın musikişinas olduğunu şu cümlelerle 
ifade eder. “İçin için yanan mehtaplı yaz gecelerinde kale burcundan ıssız çöle doğru bir şelale halinde akan 
“hoyrat” sesleri. Saz sesleri. Şireler, bastıkları, susuk, türlü meyveler ve kuru yemişlerle zenginleştirilmiş 
çiğköfte sofraları... “Sıra” geceleri... Sıra ile bütün evlerde yapılan o sazlı toplantılar... Aynı Zeliha sefaları... Dağ 
âlemleri... Bütün bunlar; yılların değil, asırların ardında kalmış gibiydiler.”517 Urfalıların adeta yüzlerinde bir 
nişan olarak taşıdıkları şark çıbanını şu cümlelerle anlatır.” Yerlilerin “güzellik” adını taktıkları melun çıban; 
birçok güzellikleri harap ettikleri halde, Zeliha’nın bir yanağında hafif bir gül goncası halinde kalmıştı.”518 

Romanda İstanbullu bir kızı (Zinnur) seven Urfalı bir genç (İbrahim) ve Urfa’da beşik kertmesi amcası kızı 
Zeliha’nın İbrahim’e olan aşkı anlatılır. Çanakkale Savaşı’ndan sonra yorgun düşen Anadolu, düşman işgaline 
uğrar ve Urfa’nın Fransızlar tarafından işgal edilmesi üzerine genç bir subay olan İbrahim, memleketi olan 
Urfa’ya döner. Romanın ikinci bölümü Urfa’nın Kurtuluş Savaşı’nı konu alır. Arada İbrahim ile Zeliha arasındaki 
diyaloglara yer verilir. İbrahim Zinnur’dan (aynı zamanda nişanlısı) aldığı ilhamla, aşkla savaşın önde giden 
neferlerinden biri olur. Halide Nusret bu bölümde hem Urfa’yı yer yer tasvir eder hem de kurtuluş savaşının 
nasıl cereyan ettiğini anlatır. “Urfa’da düşman bayrağı” başlığı adı altındaki bölüme bir şiirle girer:
 

512 Betül Coşkun, “Halide Nusret Zorlutuna’nın Romanlarını Kronotopik Okuma”, Turkish Studies, S. 6/1, 2011, ss. 890-891,
513 Betül Coşkun, Ümmül Muharriat Halide Nusret Zorlutuna, Timaş Yay. İstanbul 2011, s.76
514 Sermet Sami Uysal, Eşlerine Göre Ediplerimiz, Timaş Yay., İstanbul 2010, s. 208.
515 Betül Coşkun, a.g.e., s. 76.
516 Halide Nusret Zorlutuna, Aşk ve Zafer, s. 32.
517 Zorlutuna, a.g.e., s.39-40.
518 Zorlutuna, a.g.e., s.36.
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         “Yıldızın kararmıştı, başın düşmüştü dara,

          Derdinle yanıyordu gökte ayla gün Urfa

          Geceler bir zindanı, günler geceden kara

          Ne acıydı o günler... Ne korkunçtu dün; Urfa”

7 Mart 1919. Türk tarihinde acı bir gün; medeniyet tarihinde bir kara leke daha: Haksız, insafsız ve hayâsız 
akın Urfa’ya dayandı. Milattan binlerce yıl önce kurulmuş olan bu asil, tarihi Türk şehri de düşman işgalinden 
kurtulamamıştı. Urfa, doğuştan sanatkâr ruhlu çocuklarının, sazla sözle şenlendirdikleri güzel Urfa; şimdi bir 
ölüm sessizliğine gömülmüştü, herkes her şey susuyordu. Susuyor ve bekliyordu. Bir garip bekleyişti bu. Şehri 
ilk işgal eden İngilizler, az sonra, büyük devletlerin yeni bir emriyle yerlerini Fransızlara terk edip gitmişlerdi 
ve gelenler, gidenlere rahmet okutacak şekilde hareket ediyorlardı. Urfalıların mazlumane protestoları hiçbir 
sonuç vermemişti, vereceği de yoktu. Medeni devletler kuvvetsize hak tanımıyorlardı... Fransız işgali altında 
bulunan bütün büyük binaların, konakların tepelerine üç renkli düşman bayrağı baykuş gibi tünemişti. Fransız 
askerleri, babalarının çiftliğinde gezercesine rahat, memnun; Urfa sokaklarının ölü sessizliğini şımarık, küstah 
kahkahalarıyla parçalıyorlardı.”519 Daha sonra Urfa’nın kurtuluşunda öncü isimlerden Müftü Hasan Efendi, Hacı 
Mustafa ve diğerlerinin bir evde toplanmaları anlatılır. Sivas’a Mustafa Kemal’e çekilen telgrafın aslı romanda 
yer alır. Mustafa Kemal’in gönderdiği telgraf Hasan Efendi adınadır.

“Urfa Müftüsü Hasan Efendi Hazretlerine;

Sivas 175/210

C.1.12.335.Eşraf ve muteberanın imzalarını havi telgraf name mütalaa olundu. Urfalıların salabet-i diniyyeleri, 
makam-ı akdes-i hilafete bila tezelzül merbutiyetleri ve vatan-ı mübarek uğrunda fedekarlığı göze alacak 
hamiyetkarlıkları müessellemdir. Mutasarrıflığa da vaki olan tebligatımız vechile, vatanımızı bigayri hak işgal 
etmiş olan fransızların vaziyetleri muvakkat olup davamızın hak olması cihetiyle Cenab-ı Hâfız-ı Hakiki’nin inayet-i 
rabbaniyesiyle oralarının tamamen tahliye olunacağına itimad-ı kavimiz vardır. Bu babta teşebbüsat-ı müessire-i 
siyasiye de bulunulmuştur. Binaenaleyh ermeniler veya Fransızlar tarafından sebebiyet verilmedikçe tarafınızdan 
müsellah tecevüzata bulunulmamasını tavsiye eder ve fakat vatanın medar-ı istinadı olan vahdet-i milliyeyi tarsin 
ve teşkilat-ı milliyemizi tevsi ve takviye etmeğe son derece ihtimam olunmasını selamet-i din ve vatan namına 
talep eyleriz. İcap ederse zamanında icap edenlere talimat-ı mahsusa verilecektir. 

          Anadolu ve Rumeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti

          Heyet-i Temsiliye Namına 

          Mustafa Kemal”520  

Halide Nusret sanki bizzat Urfa’nın kurtuluşu içinde görev almış gibi savaşı gün gün anlatır. Bu arada Urfalıların 
müzik kültürüne gönderme yapmadan da edemez. Roman kahramanının evinde merdivenleri çıkarken bir 
ses kulağına çarpar. Bu “İçli yaralı ürkek bir ses”tir:

         “Urfa dağlarında gezer bir ceylan 

         Yavrusunu kaybetmiş ağlıyor yaman

         Yavrumun derdine bulmadım derman

         Gezme ceylan bu dağlarda seni avlarlar

         Anaydan, babaydan, yardan ayrı koyarlar”521 

519 Zorlutuna, a.g.e., s.85-86.
520 Zorlutuna, a.g.e., s.112-113.
521 Zorlutuna, a.g.e., s.115-116.
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Sonra İbrahim’in amcası kızı Zeliha’nın Zinnur’a yazdığı bir yazıya yer verir. Bu mektup cahil bir Urfalı kızın 
bir İstanbullu kıza derdini anlatmaktadır. Aslında bu mektup, Urfa’daki kız çocuklarının bulunduğu sosyal 
yaşantıya da ışık tutar. “Muhterem Zinnur Hanım Ablam! Ben nişanlınız Beyzade İbrahim Bey’in amcası kızıyım. 
Sizi böyle bir mektupla rahatsız ediyorum, kusurumu affediniz. Siz okumuş yazmış İstanbullu bir paşa kızısınız. 
Ben Urfa’da dört duvar arasında büyümüş cahil bir kızım; hem de korkak bir kızım. Sizin bildiklerinizi bilemem, 
sizin gördüklerinizi görmedim... Hoca yanında biraz okuma yazma öğrenmiştim. Bu mektubu size yazıyorum, 
bana güleceğinizi bile bile yazıyorum. Ama benim halimi anlarsanız gülmezsiniz, acırsınız bana. Benim halim 
perişandır, yengemin hali de perişandır. Gece gündüz ağlıyor... Onu görsen yüreğin dayanmaz. Zinnur bacım, 
sana demek istediğimi bir türlü diyemiyorum. Bu mektubu şunun için yazıyorum ki amcamın oğlu İbrahim’in 
benim nişanlım olduğunu bilesiniz diye. Beni daha beşikte iken İbrahim’e adamışlar, bizim memleketimizde 
âdet böyledir. Ben gözümü açtım, onu gördüm; onu sevdim. Onu nasıl sevdiğimi size anlatamam, yazı ile de 
anlatamam, söz ile de anlatamam. Şu göğsümün içinde bir kürek köz var. Dayanamıyorum...”522  

“Kutsal Savaş” başlığı altındaki bölüme ise Urfalı şair Hulusi Kılıçaslan’ın bir şiiri ile girilir. Hulusi Kılıçaslan aynı 
zamanda Urfa kurtuluş marşının da yazarıdır.

           “Eller silahsızda kalpler yaralı 

           Her taraf mezarlık, her şey karalı 

           Türkoğlu alsın da gör istiklali

           Yaşatsın bir ulu destan dediler.

           Düşmanı gömdüler 11 Nisan’la

           Türk yurdu yıkandı tertemiz kanla

           Hilali yükselmiş görünce şanla

           Önünde diz çöküp” canan”523 dediler.

Bu şiirden sonra Urfa ve Urfa’nın kurtuluşu şu cümlelerle anlatılır: “Milattan binlerce ve binlerce yıl önce, 
Sümer Türkleri tarafından kurulmuş olan “Urfa’nın” güzel adı; Türkçe “kale” anlamına gelen “Ur” kelimesinden 
türemiştir. Çift sütunlu kalesi dört kapılı surları, kabartma yazılar ve resimlerle bezenmiş minareleri ile Urfa, 
tipik bir Türk şehri manzarası gösterir. Bu eski şehir, tabiatla, çeşitli efsanelere de zengin bir kaynak olmuştur. 
Urfa ilk sahipleri olan Sümer’ler, Elamlar, Akat’lar ve Eti’lerden sonra Romalıların istilasına uğradı. Abbasilerin 
siyasi hâkimiyetleri altında da kaldı amma, Türklüğünü asla kaybetmedi. Sonra tekrar Türk Devletlerinin; 
Selçukluların, İlhanlıların, Karakoyunluların, Akkoyunluların önemli bir kenti olarak yaşamış olan Urfa’mızı 
Büyük Türk Hükümdarı Yavuz Sultan Selim 1517 yılında bir Türk şehri olarak Osmanlı İmparatorluğunun 
sınırları içine almıştı.524 Bu görmüş geçirmiş ülkenin toprakları altında bugün bir medeniyet değil, 
medeniyetler yatmaktadır. Dünya ilim âlemine büyük tıp ve felsefe âlimleri yetiştirmiş olan şarkın en önemli 
üniversitesinin harabeleri de bu toprakların bağrındadır. İşte yirmi birinci asrın sözde medeni, gerçek vahşi 
cüceleri böyle bir Türk şehrine saldırmışlardı. Yanlış kapı çaldıklarını çok geçmeden anladırlar, ama bu onlara 
pek pahalıya mal oldu. 1920 yılının kışı bir türlü bitmek bilmiyor. Her sene Urfa’da bahar gibi geçen kış ayları 
bu yıl mütecavizleri üşütmek istiyormuş gibi sert ve haşin. Bu sıralarda Urfa’da günün her saati binbir olaya 
gebe. Urfa için için kaynıyor; Urfa şahlanmaya hazır. Bu havalinin kahraman çocuklarını ilk önce Binbaşı 
Ali Rıza Bey desteklemişti. Sonra onun yerini alan Ali Saip Bey de onların milli duygularını, coşkunluklarını 
hızlandırmak, onları teşkilatlandırmak hususunda büyük gayret gösterdi. Mutasarrıf Ali Rıza Bey’de bütün 
vatanseverliği ile halkın yanında ve başında bulunmuştu. Kısacası Urfa; askeri, sivili, memuru, yerlisi, kadını, 
erkeği ile yediden yetmişe bir barut fıçısı haline gelmiş bulunuyordu. Kemiğe dayanan bıçak son tahammülü

522 Zorlutuna, a.g.e., s.137.
523 Zorlutuna, a.g.e., s.144.
524  Zorlutuna, a.g.e., s.144.
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de tüketmek üzere idi. Hayat hakları ile, istiklal ve hürriyetleri ile, izzet-i nefisleri ile düşmanın hayâsızca 
oynamasına daha fazla dayanamayacaklardı. Urfa civarı, Mardin, Siverek, bütün o hamiyetli cesur aşiret 
reisleri tetikte bekliyorlardı.525 

“Fransız Albayı Norman heybesinde 18 bin altınla Diyarbakır’a gitmek üzere Urfa’dan geçmişti. Türklerin 
para ile satın alınabileceklerini umacak kadar gaflet içinde idi. Fakat Siverek’te halkın galeyanı; genç 
süvari Yüzbaşısı Aziz Efendinin, Cudi Paşa, Odabaşı Mahmut Efendi gibi hamiyetli ve kahraman eşrafın 
tertipleri ile Norman’ın gözünde büyütülmüş, pek mağrur görünen Albaycığın; süvari mülazımı Halil Efendi 
kumandasındaki bir müfrezenin himayesinde korkudan titreyerek geldiği yere kös kös dönmesini sağlamıştı. 
Yıllarca Çanakkale ve Irak cephelerinde kahramanca çarpışıp kan dökmüş olan genç Yüzbaşı Aziz Efendi bu 
yüzden gece karanlığında damdan düşmüş ayağı yaralanmıştı. Fakat Norman’ın yarası izzeti nefsindendi; 
onun şahsında bütün Fransızların gururları yaralanmış Moreller bozulmuştu. Bir Fransız subayının; işgal 
ettikleri bölgelere dair yazdığı kitabın 74-82. Sahifeleri arasında da bu olaydan şöyle bahsedilmektedir: 
Kapiten Sajö; Kolonel Breme ve General Goroya şunları yazdı: Norman heyeti, nüfuzumuz için müthiş bir 
muvaffakiyetsizlikle sonuçlandı. Bu teşebbüs hazırlanmamıştı. Beyrut’tan Diyarbakır Valisine bir telgraf 
göndermek kâfi değildi. Türkleri bu kadar saf sanmak çocukluktur. Kolonel Norman’ın Mardin’e ulaştığında 
resmi makamların, halkı tezahürata sevk etmesi fenalığın başlangıcı idi. Siverek’ten başı önünde mağlubiyeti 
kabul etmiş bir halde çıkması pek fena bir tesir yarattı. Beyrut’da herkes bu sonucun sorumluluğunu birbirinin 
omuzuna yüklemeye çalışıyordu. Kolonel Norman kendisini huzursuz eden bu dedikodulara bir son vermek 
istedi. Harbiye nezaretinde dairesinde şunları söyledi: İşin en has tarafı, Beyrut’a döndüğüm zaman General 
Goron’un bana; seni Diyarbakır’a göndermek gülünç, fikri Royer Düküne nereden geldi? Demesidir. Çünkü 
bana bu teşebbüsün emirlerini veren dük değil bizzat kendisidir.” Bu olay, Türk’ün imanı, cesareti, kadar 
zekâsının da kuvvetli olduğunu ispat etmişti.526 Hadisenin içinde bulunanlar sonradan, uzun zaman bunu 
konuşup gülmüşlerdir.

Milli teşkilat günden güne kuvvetlenmiş, gelişmiş, aşiretlerle sık temaslar temin edilmişti. Hepsi de iman dolu, 
heyecan dolu, ateş dolu silahlanmış bekliyorlardı. Kırık dökük bir topları vardı ama cephaneleri pek azdı. Ne 
olursa olsun hareket zamanının geldiğine inanıyordu. Siverek’ten Milli Aşireti 150 neferle geliyordu, Ramazan 
Ağazade Mehmet Ağanın riyasetinde; Döğerli aşireti de 150 gönüllü getiriyordu. Diğer bütün aşiretlerde 
mevcutları 100 ila 600 arasındaki silahlı kuvvetleri bu kutsal savaşa iştirak ediyorlardı. Urfa’nın yerli arslanları 
ile jandarmalar da hazırdı. Fransızlar tamamen muhasara edilmişlerdi. 3 Mart 1920 Cuma günü Allah’ın büyük 
lütfu eseri olarak Mülayim Kemal Bey kumandasındaki iki toptan ibaret bir cebel takımı Urfa’ya ulaştı. Gerçi 
bunlarında yeteri kadar cephaneleri yoktu, ama bilhassa muhariplerin morallerini kuvvetlendirme bakımından 
önemleri büyüktü. O gün Cuma namazından sonra Hacı Abdullah Efendi, coşkun bir hitap ile parlamağa hazır 
olan gönüllere ilk kıvılcımı attı. Ve nihayet 3 Mart’ı 4 Mart’a bağlayan o tarihi büyük gece... Urfa kurtuluşunun 
ilk silahları bu gece patladı, büyük zafere doğru ilk adım bu gece atıldı. Urfa toprakları bu gece, şehit kanları ile 
ıslanarak bir kat daha kutsallaştı. Karar; Mahmut Nedim Konağının çıkartmasına, yani cumbasına yerleştirilmiş 
olan makineliyi susturmak ve bütün o civardaki Fransız kuvvetlerini şiddetli hücumlarda dize getirmekti. Her 
biri en az yüz düşmana bedel gönüllüler, siperlerde şafağın ilk ışıklarını bekliyorlardı. Manzara müthişti ve 
güzeldi.527 

Urfalı Arslanların yılmaz hücumları karşısında nihayet düşmanın mukavemeti kırıldı. 3 Nisan 1920 sabahı 
düşmanın ileri mevzilerine açılan fasılalı top ateşinden sonra, Kuvay-ı Milliye kumandanı Fransızlara bir heyet 
göndererek, boş yere kan dökmektense bir an önce teslim olmalarını teklif etmiş, ret cevabı ile karşılaşmıştı. 
Fakat 8 Nisan’da beyaz bayrağı çekip aman dilediler ve 10 Nisan akşamı şehri terk ettiler. 11 Nisan 1920 sabahı 
doğan güneş “Zafer” güneşi idi ve düşmandan temizlenmiş hür bir Urfa’yı selamlıyordu. Halk, büyük bir neşe 
içinde coşup taşıyordu. Şehre artık silah takırtıları değil, davul zurna sesleri, zafer şarkıları hâkimdi. Bu büyük

525 Zorlutuna, a.g.e., s.145.
526 Zorlutuna, a.g.e., s.145-146.
527 Zorlutuna, a.g.e., s.147.
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zaferi onlara, yüreklerini dolduran vatan aşkı kazandırmıştı. Şimdi bu büyük aşkın, bu büyük zaferin sarhoşluğu 
içinde Urfa’nın ebedi kurtuluşunu kutlamak en tabii hakları idi; hep bir ağızdan zafer şarkılarını söylüyorlardı:

          “Beke dağlarından atladım geldim,

           Cephanem döküldü topladım, geldim.

           Yurda göz koyanı hakladım geldim.

           Di yörü yörü yörü, kumandanım yörü!

           Çetelerin gidiyor önü sıra yörü!”528 

Urfa kurtuluş türküsüyle biten savaş sahnesi sonucu kafasından yaralanan İbrahim’in dramını anlatır. Ve bu 
arada Zinnur İbrahim’den aldığı şuursuzca yazılmış bir mektup sonucu bir doktorla evlenir. İbrahim ise on 
sekiz yıl hastanede yatar ve ölür. İbrahim’in, yakın akrabası Nabi onun emanetlerini vasiyeti üzerine Zinnur’a 
teslim eder. İbrahim ‘in Zinnur’a olan aşkını anlatır. Zinnur da evlenme gerekçesini söyler. Aradan 18 yıl 
geçmiştir. Zinnur’un iki çocuğu vardır. Biri kız biri oğlan. Mutludur. Nabi’yi de çocuklarına bir dostunun 
arkadaşı diye tanıştırır.

Aşk ve Zafer’in yazıldığı ve yayınlandığı yıllarda Urfa kültürü, folkloru ve özellikle de 11 Nisan Urfa’nın Kurtuluş 
Savaşı üzerine yazılmış kaynak eser pek yoktur. Yalnızca Ali Saip’in 1924’te kaleme aldığı “Kilikya Faciaları ve 
Urfa’nın Kurtuluş Mücadeleleri” 1944’te Kerim Fırat’ın “Urfa Kahramanları” ve “Urfa Kurtuluşundan Yapraklar” 
adlı kitabı ile Urfa Halkevi’nin yayınlamış olduğu birkaç broşürden başka eser bulunmamaktadır. Halide 
Nusret bu eseriyle Urfa’nın ilk Kurtuluş savaşı romanını yazmıştır. Halide Nusret’in bu eserinden sonra dahi 
hiçbir Urfalı yazarın Urfalı gazileri dinleyerek bir eser kaleme alma, onlarla röportaj yapma gibi bir kaygısı 
olmamıştır. Yalnızca bu konuda büyük araştırmaları bulunan Müslüm Cengiz Akalın, Urfa kurtuluşuna katılmış 
birkaç gazi ile röportaj yapıp kayıt altına almıştır. Bugün dahi Halide Nusret’in romanını aşacak bir Urfa 
kurtuluş savaşı romanı yazılmamıştır. Görselliğin önem kazandığı günümüzde Halide Nusret’in bu romanı çok 
güzel bir sinema filmi olabilir. Zira “Aşk ve Zafer” Halide Nusret’in gerçek yaşamından alınmış bir aşk ve savaş 
romanıdır. Romanda anlatılan aşkı bizzat Halide Nusret’in kendisi yaşamıştır. Savaş ise Urfa’da öğretmenlik 
yaptığı yıllardaki birikimi romana aktarılmıştır. Halide Nusret bu romanıyla sözlü anlatımdan hareketle tarihi 
bir roman nasıl yazıla-bilirin yolunu göstermiştir. Çünkü o Kemal Tahir gibi tarihi okumalar yaparak değil, 
bizzat savaşın tanıklarını dinleyerek Aşk ve Zafer’i yazmıştır…
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Firavun İmanı Romanında Tarihi Olay ve Şahsiyetlere

Sembolik Göndermeler

Nazım ELMAS*

Tarihi roman, bir kurmaca eser olarak içerdiği konuları tarih biliminin gerektirdiği ilkelerden farklı 
şekilde anlatır. Kurmaca ve gerçeklik bağlamında tarihi roman ve romanda tarih “kurmaca” kapsamında 
değerlendirilirken “tarih” gerçeklik kapsamında değerlendirilir. Tarihin yaşanmış olaylarla birebir uyumu, 
belgelerle desteklenmesi, gerçeğin kendisi olması gerekir. Bu açıdan düşünüldüğünde tarihi romanın söz 
konusu yaşanmış olaylara sanatçı hüneri ile eklemeler, çıkarmalar, sembolik göndermelerle ve edebi tür olan 
romanın gerektirdiği diğer unsurlarla okur karşısına çıktığı görülür.

Roman okuru anlatılan olaylarla ilgili olarak mevcut birikimi ve romandan elde edeceği bilgilerle olayların 
tekabül ettiği yeri ve zamanı, ilgili dönemi, kişilerin özelliklerinden, sembolik anlatım içindeki işaretlerden, 
olay örgüsü içinde söz konusu edilen gerçek kişileri tespit edebilir. Roman okurunu birtakım göndermelerle 
tarihi romanın içine çeken bu uygulama sembolik göndermeler olarak tanımlanabilir. 

Bu çalışmada Tarık Buğranın Firavun imanı adlı eserinde sembolik göndermelerin izi sürülecek, sembollerin 
bağlantılı olduğu ve işaret ettiği şahsiyetlerin durumu, değerlendirilecektir. Bu şahsiyetlerin hangi sembolik 
tanımlamalarla eserde yer aldığının tespiti yapılmaya çalışılacaktır. Sembolik göndermelerin roman tekniği 
içindeki gerekliliğine işaret edilecektir.

Firavun İmanı: Bir Hesaplaşmanın Romanı

Tarık Buğra, roman yazarı olarak “insanî olanın, insan dramının anlatımındaki mükemmelliğine” inanır. 
Bu ilkesini tarihi romanlarda da uygulamıştır. Zor günlerin insan örneklerini, vurguncuları, fırsatçıları, 
vatanseverleri okurun dikkatine sunmuştur.

Tarık Buğra kimlikler üzerinden insanı anlatmayı deneyen bir sanatçıdır. İronik dokunuşlarla roman veya 
hikâye kahramanlarını oluşturur. İnsanların iyi niyetini suiistimal edenlerle ayrıca bir hesaplaşma içindedir. İyi 
niyetlilerin fedakarlıkları karşısında vurguncular, fırsatçılar, menfaat grupları onun hedefindedir. Bu açıdan bu 
tür çıkarcıların karşısındaki mazlumların savunucusu olmuştur. Firavun İmanı böylesi bir amaçla yazılmıştır. 
Tarık Buğra bir söyleşide “Vurguncular için iki büyük fırsat vardır: Bir, bir devlet batarken, bir de bir devlet 
kurulurken. Kurtuluş Savaşı, bir bakıma da bu iki büyük fırsatın aynı ülkede aynı döneme denk gelişidir. 
İstanbul batıyor, Ankara doğuyordu. Ama batış da doğum gibi, daha kesin değildi. Bu yüzden vurguncuların 
da tereddütleri, çelişkileri vardı. Firavun İmanı da bu çelişkinin romanı olsun istedim” der. Böylece bir dönemin 
perde arkası aralanır.

Tarihi romanlarda bilinç oluşturulur. Zor zamanlarda kenara çekilenlerle fedakârlık yapanlar okuyucunun 
önüne getirilir:” Bir yığın fare gemiyi bırakıp gitmişti. Şurada burada rastlananlar da kaçmaya hazırlanıyor, 
yol için gerekenleri arıyor ve koparabilecekleri son çıkarları ve koparmış olduklarından kalan kırıntıları 
toparlamaya çalışıyordu.”529 

Olağanüstü zamanların kendi şartlarında zorlukları bulunmaktadır. Taraftarlar ve karşı görüşte olanların 
mücadelesi, oyunları, fırsatçılar, fedakarlar, vatanı kurtaranlar kendilerini kurtaranlar, menfaatlerini 
kollayanların gizli ve açık yarışı sürer. Bu sahneler romana “asalaklar” ve “pırlanta gibi delikanlılar” 

* Prof. Dr. Giresun Üniversitesi.

 Tarık Buğra, Firavun İmanı, İletişim Yayınları, İstanbul 2017, s.13.
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karşılaştırmasıyla girer:” Bunların arasında ötekiler kadar bile olamayan, bir küçük maaşçığı bile kabule hazır, 
çoğu da kabul etmiş, ama hepsi de ileride güzel günlerde parlak durumlar uman, hiçbir işe yaramaz, hiçbir iş 
için bir damlacık ter dökmemiş, sorumluluk duymamış maceracılar ve asalaklar da vardı… Bunların arasında 
umutsuz yaşayamayan, ama umut besleme gücünden de yoksun yaratılmış pırlanta gibi delikanlılar da 
vardı.”530  Bunlar arasında destan vurguncular da vardır. Mehmet Şevket, anlı şanlı vurgunculardan biridir.531  

Mehmet Akif romanın bir yerinde “İnsan zor mahluk” diyor.532 İhanetler, beklentiler ve ihtiraslar insanı tanımayı 
zorlaştırmaktadır. Akif, roman boyunca bu fırsatçılarla ve menfaatçilerle da mücadele etmektedir. Zor zamanda 
kaçanların ve işler düzelince en önde yer alanların bu çirkin emellerine dikkat çekilir: “Ankara şu son iki günde 
iyice tenhalaştı. Kimdi gidenler? Lokma ve hırka kapmak için gelmişlerdi; baktılar ki iş kalmamıştır, çekip 
gittiler. Ama zafer Ankara’nın üstünde ışımaya başlamasın… gene üşüşürler. Onları ben İstanbul batarken 
gördüm. Yangın veya deprem yağmacıları... Leş kargaları gibi çalışıyorlardı. Kimi karaborsacıydı, kimi istifçi. 
Aralarında Devlet-i Aliye’yi satanlara, son anlara kadar goy goy çeken, hınk diyen, böylece de son parsaları, 
gizli ödeneklerin son kırıntılarını toplamaya bakanlar vardı. Ankara’da denediler şanslarını. Şimdi gittiler; ama 
bekleyin, gene gelecekler. Yeter ki Mehmetçik patlatsın sillesini efsunlara!” Konuşmanın devamında Akif bir 
yerde okuduğu tam da bu anı anlatan, adamın birisinin sözünü naklederek konuşmasını şöyle sürdürür:” Bir 
devlet kurulurken bir de batarken kolay zengin olunur.”533  

Tarihi romanlarda simgesel şehirler de öne çıkar. Olayların gelişmesine tepki verenlerin toplandığı bu 
mekanlar, roman boyunca öne çıkartılır ve tüm gelişmeler bu mekanlardan yönetilir.534 Firavun İmanı adlı 
romanda İstanbul, Ankara, İzmir, Tokat, (Zile) öncelikli mekanlar olarak eserde yer alır. İstanbul, Osmanlı’yı; 
Ankara, Kuva-yı Milliye, yeni hükümeti; Zile Millî Mücadele’ye karşı oluşu, isyanı; İzmir, zaferi temsil eder.535 

Ajanlar, casusular bu dönemlerin en önde gelen kişileridir. Bu kişiler amaçları gereği kimin dost, kimin düşman 
olduğunun anlaşılmadığı zamanlarda insanları yönlendirme becerileri ile toplumda yeni problemlerin 
açılmasını sağlarlar.

Fırsatçılar için dumanlı hava en müsait ortamdır. Savaş yılları art niyetli insanlar için tam bir pazardır. Firavun 
İmanı romanında Zile isyanını bastırmaya giden heyetin başarısını kendi başarısı olarak saydırmaya çalışan 
kişiler gibi uyanıklar her zaman olmuştur. İçlerinde Milli Şair Mehmet Akif’in de bulunduğu heyetin* başarısını 
el çabukluğu ile her devrin adamı olan Ali Yusuf kendine mal etmiş, meclise de telgraf çekerek ve bizzat 
giderek kendi lehine alan açmaya çalışmıştır. En karanlık günlerde” Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen 
Alsancak/Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak” diye yürek narası atan aynı inancı bütün Türkiye 
üzerinde estiren adama da acı acı gülümsemek kalıyordu. Ali Yusuf ise kâh gazeteci olarak baş kumandanlık 
karargahında, kâh bir maliye sihirbazı olarak Ankara’da idi.”536 

Firavun İmanı adlı romanda firavun savaş öncesi, savaş esnasında ve savaş sonrası ortamlarda sadece 
kendi menfaatlerini düşünen insanları ifade eder. Buğra, onlar için zaman zaman fırsatçı, yağmacı, firavun 
kelimelerini kullanır. Bu tür insanlar fırsatları kollarlar. Yeri ve zamanı geldiğinde fırsatın üzerine üzerine atlar 
ve imkanlarını genişletirler. Birinci dünya savaşının zor şartlarında ortalıkta gözükmeyen bu tipler, ortak acı 
ve kederde hissesi olmayan bu adamlar ortaya çıkacakları zamanları çok iyi bilmektedirler. Yorgun bir milletin, 
“vatan kurtuldu bu bize yeter” demelerindeki asalet, yağmacılar için bir şey ifade etmez. Savaş yıllarında

530 Tarık Buğra, a.g.e., s.13
531 Tarık Buğra, a.g.e., s.48.
532 Tarık Buğra, a.g.e., s.18.
533 Tarık Buğra, a.g.e., ss.23-24.
534  Tarık Buğra, a.g.e., s.19.

535 Sakarya Savaşlarının öncesinde söz konusu isyan Zile isyanıdır. Ancak Akif Konya isyanını yatıştırmak için görev hazırlanan 
bir heyette bulunmuştur. Konya isyanı 27 Eylül-4 Ekim 1919 Konya’nın Bozkır ilçesinde başlamıştır. Romanda Akif’in Zile 
isyanının bastırılmasında görev aldığı belirtilmektedir. Zile isyanında kurgu gereği romancı tarafından Mehmet Akif’e görev 
verildiği düşünülebilir. (Zile isyanı: 25 Mayıs / 21 Haziran 1920, Sakarya Meydan Muharebesi 13 Eylül 1921).
536 Tarık Buğra, a.g.e., s.105.
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çok kayıp veren çok sıkıntılar çeken insanlar, bir de fırsatçıların oyunlarıyla mücadele etmek durumunda 
kalmışlardır. Bu mücadele alanı iç içe oyunlardan örülü kalleş ve sinsi bir alandır. Vatanseverler en çok da bu 
alandaki işlerin yabancısıdırlar. Roman kahramanı Hüseyin Avni bu durumu şöyle seslendiriyor: “Bu firavunlar 
nasıl olsa temizlenecekti. Belki daha önce kendileri gadre uğrayacak, belki de kül olup gideceklerdi. Ama 
kolay değildi bu, bütün benzeri devirlerde böyle olmuş, büyük hareketler ve kuruluşlar kendi öz evlatlarının 
başlarını baltalarda, iplerde, giyotinlerde veya meclis binalarında sokaklarda hatta camilerde hançerlerle, 
tabancalarla, yiye yiye gelişmişti.”537 

Cumhuriyet sonrası birçok romanda muhafazakâr ve dini değerlere saygılı kişiler gülünç, alaycı ve olumsuz 
kimlikle anlatılırken Firavun İmanı’nda hakkı teslim edilen ve olduğu gibi sunulan durumdadır. Bunlar, Millî 
Mücadele’ye taraftar olanlar, Ankara hükümetini destekleyenler olarak romanda yer alır. Bu romanda özellikle 
Mehmet Akif kimliğinin sunumunda Tarık Buğra farkı kendini göstermektedir. Ankara hükümetine eleştirilerin 
arttığı bir sırada Mehmet Akif tavrını Ankara’dan yana koymuş ve Ankara hükümetine yapılacak isyanın son 
ümidi de heba edeceğini romanda şöyle dile getirmiştir:” Allah beni kahretsin; cehennemlik olayım. Size 
demek isterim ki, size ben Mehmet Akif, diyorum ki, vatanımız kurtulacaktır. Bu da ancak ve ancak Ankara 
sayesinde olacaktır. Hem de sizler ve sizin gibi insanlar da inanmasalar da destekleseler de köstekleseler de 
olacaktır. …Haydi şimdi aklı yatan, inanan, yemesin içmesin, bu hakikati yaymak için yollara düşsün.”538 

Ankara yağmacıları, vurguncuları ve fırsatçıları kısaca firavunları, asıl Firavun gibi kendi zekasından, 
düzenbazlığından, kurnazlığından başka kuvvet tanımıyorlardı. Firavun Kızıldeniz’de Musa’ya ve arkadaşlarına 
yetişip onları öldürmek isteyince Musa ve beraberindekiler denizi yürüyerek geçmiş, Firavun ve askerleri ise 
denizde boğulmuşlardır. “Firavun ölümle karşı karşıya gelince, yani büyük, en büyük kudreti görünce iman 
etti af diledi ahiretini garantiye almak için ona sığındı.”539 Savaş sonrası Ankara’sında etkili olanlar tam da 
Firavun imanı gibi zaferleri göre göre, Sakarya, Afyon, İzmir başarılarından tam olarak emin olduktan sonra 
ikna olmuşlar, Ankara’yı kabul etmişler ve köşe başlarına yerleşmişlerdir.” Ne zaman ki sulara gömülmek üzere 
olduklarını gördüler. İşte o vakit iman ettiler, üstelik bunu da en yüksek perdeden, en gösterişli ve göze çarpıcı 
üsluplarla yaptılar.”540 Bu vurguncular “firavundan daha şanslı idiler; çünkü firavunluklarını sürdürebiliyor, 
firavunluklarının vurgunlarına daha verimli bir şekilde devam edebiliyorlardı.”541  

Tarık Buğra romanın bir yerinde liderlerin çoğu zaman içine düştükleri bir durumu ele alır. Bu durum 
liderlerin çevresindekiler tarafından bir yoğunluk içinde hapsedilmesidir. Tarihi romanlarda kimi zaman 
liderler olayların kahramanı olarak yer aldıkları gibi, lider merkezli yan olaylar ve olay halkalarında da liderleri 
ilgilendiren sahneler olabilir. Firavun İmanı romanında Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek isteyen Hasan Basri 
Bey, bu talebinin uygun bulunmadığını;” Kabul etmedi, çok meşgulmüş”542 ifadesi ile arkadaşlarına söyler. Bu 
ifadeye Vehbi Hoca; “Çok meşgaleden hiçbir şeyle meşgul olamaz hale gelecek diye korkarım.” diye karşılık 
verir.543 Endişe yerindedir. Roman anlatıcısı da bu işgal sebebiyle aynı sayfada “Mustafa Kemal Paşa’nın bir gün 
asıl bilmesi gerekenlere vakit ayıramayacak hale gelmesinden korkulabilirdi.” der. 

Ankara’nın vurguncuları acımasızdır. Fırsatçılıklarını muhtemel muhalif saydıklarını tasfiye etme işinde de 
kullandılar. İzmir suikastı davasını da kendileri için engel olabilecek kişileri tasfiye etmek üzere bir fırsat 
gördüler. Birçok masum insan bu amaçla mağdur edildi. İkbal için iftiralar gündeme geldi. Eski dostlar, vaktiyle 
sırlarını paylaşanlar tek tek ikbal için en yakın arkadaşlarına türlü iftiralar atıyorlardı. Fırsat doğmuş bu tür 
iftiraları da ayrıca yerini sağlamlaştırma, yükselme, göze girme, yeni imkanlar elde etme için kullanmışlardır.544  

537  Tarık Buğra, a.g.e., s.210.
538 Tarık Buğra, a.g.e., ss.84-85.
539  Tarık Buğra, a.g.e., s.211.
540  Tarık Buğra, a.g.e., s.210.
541 Tarık Buğra, a.g.e., s.210.
542  Tarık Buğra, a.g.e., s.106.
543  Tarık Buğra, a.g.e., s.106.
544  Tarık Buğra, a.g.e., s.216.
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Hayal kırıklığı yaşamanın zamanı zafer sonrasına kalmıştır. Beklentiler farklıdır. Kimi zaferi yeterli sonuç olarak 
görüp “…zafer kazanıldı... Sonra Cumhuriyet kuruldu, daha ne isteriz”545 derken kimi, zafer sonrasında yeni 
imkanlar ve rantlar elde etmeye çalışmaktadır. Hiç beklemediği bir anda suç isnat edilerek tasfiye edilenler 
tam bir hayal kırıklığı yaşamaktadırlar. Bir ödül beklentisi içinde değilken birdenbire suç isnadı ile mahkûm 
edilmek asıl kahreden muamele oluyordu. Tecrit edilenler, polis takibine maruz kalanlar, ticari ambargoya 
tabi tutulanlar, savaş sonrasının mağdurları olarak tam bir hayal kırıklığı içine düşmüşlerdir. 

1919-1924 yılları arasının hatıraları ile ve bu denli hızla dengelerin değiştiği bir dönemin ardından kahramanlar 
hain, bir zamanlar ortalıkta gözükmeyen uyanıklar kahraman olmuşlardır. Tarık Buğra bu hesaplaşmayı, 
vurguncularla vatanseverlerin zafer sonrası hallerini şöyle anlatıyor: “Hüseyin Avni serbestti, neşesizdi ve beş 
parasızdı, yalnızdı, yapayalnızdı. Sırtında bir evin yükü vardı. …Türkiye’nin ve İstanbul’un yeniden Türk ve 
Müslüman olması için yanıp tutuşan o bir avuçluk insanın arasındaki Hüseyin Avni, o Dadaş kendisi değil 
miydi? …Unutmak için yürüyordu, adını işitmemiş, işitmeyecek ve işitmelerini istemediği insanlar arasında 
yürüyordu. Unutmak içindi bu yürüyüşler. Ve yalnız Hüseyin Avni’yi değil, ekmek bekleyen ilaç bekleyen, 
yakacak bekleyen, evini unutmak için yürüyordu.”546 

Tarihi romanlarda değişen yöneticiler ve öne çıkan yönetim şekillerine de değinilir. Zor günlerden sonra 
kurulacak “tarz-ı idarenin” nasıl olması gerektiği hususu konuşulur. Yeni dönemde beklentilerine müsait bir 
yer kapmaya çalışanların sinsi emellerine dikkat çekilir. Yardım bahanesiyle değişik ülkelerden tarz-ı idare 
teklif ve telkinleri hedef kitleye benimsetilmeye çalışılır. Bunu yaparken toplumun değer verdiği kişilerin 
öncelikli olarak ikna edilmesi yoluna gidilir. 

Tarihi romanlar tarihi olaylardan izler taşır. Yeni rejim arayışları, yeni dönemde işbaşına gelecekler, yeni 
imkanlar, yeni ortamlar, menfaat grupları, tek tek gündeme gelir. Bir gün kendilerine engel olarak gördüklerini 
de bertaraf etmenin yolları aranır:” Ali Yusuf geçmişi ile bütün bağlarını koparmaya, o geçmiş günleri, 
bütün tanıyanları ortadan kaldırmaya karar veriyordu. Sadi’nin netice almayan teşebbüsünü düşündü. 
Bekleye dursun o budala. Günah Ali Yusuf’tan gitmiş, üstelik öteki birkaç kişinin vebali de Sadi’nin boynuna 
yüklenmişti.” 547

Firavun İmanı romanında yeni rejim tartışmaları da söz konusu edilir. Rus heyetinin Bolşevik rejimini öven 
sözleri ve gösterilen fotoğraflardan sonra etkilenmemek mümkün değildir. Hüseyin Avni Bolşeviklerin 
getirdiği resimleri Kurtcalı Aziz karşısında derin derin düşüncelere dalar. Telkin devam eder:” Nasıl sen de 
şaştın değil mi? Millet aynı millet, memleket aynı memleket. Demek ki mesele tarz-ı idare”.548 Bu konuda 
Rusya’nın yarı resmi ve aslında yetkisiz sayılabilecek temsilcileri yardımların gayesini ve hedefini dolaylı 
olarak şöyle açıklıyor:” Bu dostluk isteği diplomasi işi değildir. Doğrudan doğruya Rus halkından gelmektedir. 
Bu halk, benimsediği prensipler ve idealler uğruna bir ölüm kalım savaşı, büyük bir ihtilal yapmıştır. … 
Rus halkının dostluğunu elde etmek niyetinde ise sosyalizmi benimsemeli en azından sosyalist akıma 
şans tanımalı, müsamaha göstermeli. Türkiye sosyalistleri Rus halkının temas ve işbirliğini hiçbir şekilde 
engellememelidir.”549 

Toplumun değer verdiği ve saygı duyduğu insanlar zor zamanlarda toplumu yönlendirmek ve ikna etmek için 
devrede olurlar. Kimileri vatan aşkıyla bu görevi karşılık beklemeden yaparken bir kısmı da sahte kimliklerle, o 
işin ehli olmadığı halde ortalıkta ahkam keser. Görevlerinde temennilerin beklentilerin izleri vardır. O günlerin 
muteber mesleği hocalıktır. Sarığı ve cübbesiyle toplumda saygın bir yer tutan bu şahısların sahteleri de etkin 
bir şekilde işlev görür. Roman kahramanı Sadi de böyle bir sahte hoca olarak mesleğe olan güveni kullanır. 
 

545 Tarık Buğra, a.g.e., s.226.

546 Tarık Buğra, a.g.e., ss.222-223.

547 Tarık Buğra, a.g.e., s.174.

548 Tarık Buğra, a.g.e., s.109.

549 Tarık Buğra, a.g.e., ss.114-115.
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Yetmişten fazla hoca içinde o da yerini alır: “Sadi Sadi’liğini buldu. O artık sarığı ile cübbesi ve lapçinleri ile tam 
bir hoca efendi idi. Sahneye çıkmaya hazırdı.”550 

Tarihi romanlarda dost ülkeler düşman; düşman ülkeler dost olabilir. Birinci Dünya savaşı yıllarında 
Rusların Ankara hükümeti yanında yer almaları tarihi düşmanlığın menfaatler nedeniyle bitirilmesi olarak 
düşünülmesine yol açmıştır. Ezeli düşmanın yeni dostluğu kuşkulu da olsa yararlı olmuştur. Bolşevik ihtilali 
sonrasında Rusya Ankara hükümetine yardım yapmayı bir zorunluluk olarak görmüş diğer düşmanları 
Anadolu topraklarından uzak tutmayı tercih etmiştir.551 

Sonuç

Tarihi romanlarda kurgu gereği çatışma unsuru olarak fırsatçıların ve vatanseverlerin mücadelesi saklıdır. 
Bazen açıktan açığa bazen örtülü bir şekilde bir şeyler kapmak niyetiyle ve vatan için ne yapabilirim derdiyle 
yananların durumu okurun dikkatine sunulur. Her zor zaman sonrası zaferlerinin ardından, vurguncu 
firavunların nasıl ortaya çıktıkları, ne tür yöntemlerle var oldukları ve imkanlarını nasıl genişlettikleri 
anlaşılmaktadır. Firavun İmanı, ilke tanımayan bu şebekenin iftiraları nereye kadar götürebileceğinin 
romanıdır.

Bazı roman yazarları dini değerlere bağlı muhafazakâr tipleri kimi zaman alaycı, bencil, menfaatçi 
göstermekten kaçınmazken Buğra, Küçük Ağa romanında Küçük Ağa’yı, Osmancık romanında Şeyh Edebali’yi 
ve Firavun İmanı romanında Mehmet Akif’i roman kahramanları olarak devletin bekasının söz konusu olduğu 
dönemlerde din adamlarının nasıl büyük sorumluluklar aldıklarını göstermiş, toplumun değerleriyle barışık 
ve ön yargısız olarak sunmuştur. 

İnsan, fırsatların, menfaatlerin ve imkanların sunulduğu dönemlerde kimliğini, değerlerini koruyabilirse 
gerçekten saygınlık kazanır. Bu ortamlar insanlık testi için en müsait ortamlardır. Bunu kazananlar olduğu gibi 
kaybedenler de bulunmaktadır.

Kaynakça

Tarık Buğra, Firavun İmanı, İletişim Yayınları, İstanbul 2017.

 

550 Tarık Buğra, a.g.e., s.152.
551 Tarık Buğra, a.g.e., s.104.
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Kaybolan Şeylerin Yanında Zamana Hükmeden Gerçek

Saltanatlar: Ahmet Hamdi Tanpınar’in Eserlerinde Mimari

Şerife ÇAĞIN*

Giriş

Ahmet Hamdi Tanpınar, yaşanmış hayatın unutulmayacağını ve büsbütün kaybolmayacağını iddia ederek 
antik şehirlerin katmanları arasında oyalanmaktan hoşlanır ve onların kültürel kodlarına eserlerinde geniş 
ölçüde yer verir. Mimariyle varlığını ve devamlılığını ispat eden şehirleri anlatırken en çok üzerinde durduğu, 
cemiyet hayatındaki süreklilik fikridir. Onun ele aldığı dönemler genellikle Türklerin bir millet olarak kök 
saldığı Anadolu Selçuklularından başlar ve Osmanlının ihtişamlı devirlerinden geçerek kültürel kodlarımızı 
kaybetmeye başladığımız on dokuzuncu asra ve içinde bulunduğumuz zamana kadar gelir. Beş Şehir ve 
Huzur’da bir nevi tarihimiz lirik ve imajist bir üslupla tebcil edilirken Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nde ironik bir 
üslupla terkibin çözülüşü anlatılır.552 Biz bu çalışmamızda tarihin tebcil edildiği ve büyük bir terkibin ortaya 
konulduğu eserlerden hareket ederek bu terkibin en önemli unsuru olarak gördüğümüz imar faaliyetleri ve 
mimari eserler üzerinde duracağız.

Tanpınar, güzel sanatların pek çok dalına vakıf, eserlerini onlarla zenginleştirmiş bir sanatçıdır. Özellikle resim 
ve musikî, Tanpınar söz konusu olduğunda üzerinde durulan iki sanat dalıdır. Resim üzerine çok sayıda eleştiri 
yazısı kaleme almış, Aydaki Kadın başta olmak üzere roman ve hikâyelerinde çok sayıda tabloya göndermede 
bulunmuş, imaj dünyasının bir kısmını resimlerden seçmiştir.553 Yine Huzur başta olmak üzere pek çok 
eserinde gerek klasik Türk musikîsi gerekse Batı musikîsi hem tema hem de yapı ve üslup özelliği bakımından 
işlevsel olarak ön plana çıkmaktadır.554 Kurgusal eserlerinde mimari üzerinde daha az durulmasına rağmen, 
özellikle Beş Şehir ve makalelerinde mimarînin resim ve musikinin önüne geçtiği görülmektedir. Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü ise mimarinin halihazırdaki durumunun ironik bir anlatımla eleştirisidir.

Kaybolan Şeylerin Yanında Zamana Hükmeden Gerçek Saltanatlar

Bir şehirde hatıralar ve tarih yalnız kitaplarda yaşarsa, o şehrin kendi zamanlarını kaybetmiş olacağını 
söyleyen Tanpınar, asıl canlı hatıraların, zamanla kutsîlik kazanmış, tılsımın usta eli dokunduğu için canlanmış, 
ruh sahibi olmuş maddenin taşıdığı hatıralar olduğunu belirtir.555 Medeniyeti “her şeyden evvel derin 
maziden gelen bir kültür yığılması, bir kültür toplanması” şeklinde tanımlayarak şehir ve mimariye özel bir 
önem atfeder.556 Bir medeniyette yaşarken yahut bir medeniyetten öbürüne geçerken mimariyi, kaybolan 
şeylerin yanı başında zamana hükmeden gerçek saltanatlar olarak görür.557 Ona göre nesilleri terbiye eden 
mimari eserler, millî hayatın birer koruyucusudurlar. Koruyucu tanrılar olarak vasıflandırdığı mimari eserlerin 
kaybedilmesiyle cemiyette devam fikrinin yok olacağını iddia eder. “Çünkü onların hepsi bize, ömrümüzün 

* Doç. Dr., Ege Üniversitesi.
552  Berna Moran, “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I, İstanbul 1995, ss. 224-243.

553 Tanpınar’da resim konusunu ele alan ayrıntılı bir çalışma için bkz. Nezahat Özcan, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde 
Resim, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara 2012, s.224. 

554 Tanpınar’da musikiyle ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. Nesrin Tağızade Karaca, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Musiki, Hece 
Yayınları, Ankara 2005, s.160. 
555 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, Türkiye Kültür Enstitüsü Yayınları., İstanbul 1970, ss.179-180.
556 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.181.
557  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, Dergâh Yayınları, İstanbul 1995, s.29.
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bir devama bağlı olduğunu, zaman boyunca uzanan bir zincirin bir halkası olduğumuzu hatırlatır”.558 Mimari 
eserlere bakarken evvelki nesillerle birleşir ve onlarla birlikte binaları seyrederiz. Böylelikle nesiller birbirine 
el verirler.559

Tanpınar’a göre şehir “bir terbiyenin ve zevkin etrafında teşekkül eden müşterek bir hayat”tır. Mimari ise bu 
hayatın asıl büyük üslubunu yapar. Milli kimliği duyurma vazifesi olan mimari, Tanpınar’ın sık sık vurguladığı 
gibi bir “orkestra şefi” “maestro”dur, orkestraya müziği nasıl yorumlayacağını söyleyen kişidir, yani terkibin 
ortaya çıkmasında baş aktördür.560 

Beyliklerden İmparatorluğa Türk Mimarisi ve Mimariyi Taçlandıran Mimar Sinan

Yahya Kemal’de olduğu gibi Malazgirt Savaşı ve Türk beyliklerinin Anadolu’ya yerleşmesi Tanpınar için de 
önemli bir dönüm noktasıdır. Beş Şehir’de Konya, Ankara ve Erzurum bölümlerinde şehirleşmeye geçtiğimizin 
kanıtları olan imar faaliyetleri üzerinde ayrıntılı durulur. Konya kısmında, Selçuklu idaresinde mimarinin 
en parlak devri olarak gördüğü Alâaddin döneminden Kayseri’deki Keykubad Sarayı’nı, Beyşehir’deki 
Kubadabad’ı, Alaiye’deki köşkleri, yeniden yaptırılan Konya’nın iç kalesini, Sultan Hanı’nı hatırlatan Tanpınar, 
henüz çadırı örnek alan bu mimari yapılarda taş işçiliğinin bütün imkânlarının denendiğini belirtir ve detaylı 
bir mimari analize girişir.561 

“Ritim araştırması ve onun iki yanındaki duvarlarda veya çeşmelerde az çok tekrar eden büyük kapı bütünleri 
Selçuk ustalarındaki kitle fikri ile teferruat zevkinin birbiriyle nasıl bir yarışa girdiğini gösterir. Hakikatte 
Selçuk mimarisi çok defa dince yasak olan heykelin peşinde gibidir. Bu binaların cephelerinde durmadan 
onun tesirlerini arar. Mektepten mektebe küçük madalyonlar, şemseler, yıldızlar, kornişler, su yolları ve asıl 
kapı üstünde ışık ve gölge oyununu sağlayan istalaktitler, iki yana fener gibi asılmış oymalı çıkıntılar, çiçek 
demetleri, firizler ve kordonlar, arabesk levhalar bu cephelerde bazen yazıya pek az yer bırakır, bazen de onu 
ancak seçilebilecek bir oyun haline getirir. Selçuk kûfisi denen o çok sanatkâr yazı şekli, hiyeraltik çizgi ile -ve 
hatta tabir caizse şekilleriyle- bu oyunu bir taraftan aşiret işi kilim ve dokumaların süsüne yaklaştırıyor, bazen 
de nisbetler büyüdü mü bütün bir kabartma oluyordu. Bu emsalsiz taş işçiliği bazen de heykel zevkinin yerine 
kitap sahifesini yahut kitap gibi dokunmuş kilim veya şalı koyuyordu.

Sahip Ata’nın yaptırdığı İnce Minareli’nin cephesi tiftikten dokunmuş büyük bir sultan çadırına benzer.

Süs olarak sadece iki Kur’an suresini (Yasin ile Sure-i Feth) taşıyan ve onların, kapının tam üstünde çok 
ustalıklı bir düğümle birbirinin arasından geçerek yaptıkları düz pervazla Allah kelamının büyüklüğü önünde 
insan talihinin biçareliğini anlatmak ister gibi mütevazı açılan asıl giriş yerini çerçeveleyen bu kapı bütünü, 
nev’inin hemen hemen yeganesidir. Sultan Hanı, Sırçalı Medrese (Karatay Medresesi) ve asıl büyük Sultan 
Hanı kervansarayının yapıldığı devirde birdenbire şahit olduğumuz bu değişiklik, Erzurum’da Çifte Minare 
ve Sivas Darüşşifasının cephelerinin daha bütün görünüşleri yanında belki yeni bir dini hassasiyeti ifade 
eder. Bu binaların duvarlarını, geniş eyvanlarını içerden sırlı tuğlalar veya çiniler süslerdi. Tuğla inşaatta, tıpkı 
minarelerde olduğu gibi bu renk dışarıyı da süslerdi. Selçuk çinisi dediğimiz mücevherciliğe koyu zümrüt 
yeşili, çok koyu laciverdi ile asıl tonunu verirdi. Yekpare taştan kafes gibi işlenmiş pencerelerden belki de renkli 
camlar arasından süzülerek gelen çok iyi idare edilmiş bir ışık, bu renk cümbüşünün üzerine düşerdi.”

Selçuk mimarisinin en zengin noktası olan binaların cephesine ve çini işlemeciliğine dikkat çeken Tanpınar, 
kitabının “İstanbul” kısmında Mimar Sinan ile Baki’nin tanışıklığını hayal etmesi gibi562 burada da Keykubad

558 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.182.
559 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.177.
560 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.191.
561 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, ss.143-144.
562 Tanpınar, Baki’nin “Kanuni Mersiyesi”ni yazarken Süleymaniye’yi düşünmüş, onun “uçmağa hazır, gergin kütlesini” örnek 
almış olabileceğini belirtir. Şiirimizde gerçekten mimari konstrüksiyonun bu manzume ile başladığını söyleyerek önemli bir 
tespitte bulunur. Bkz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s. 35.
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tahtta iken Konya’ya gelen Mevlana’yı anmadan geçmez. Konya’da Selçuk eseri olan Sırçalı Mescit, Karatay 
Medresesi, İnce Minareli’nin yanında Mevlana’nın Divan-ı Kebir’deki şiirleri ve Mesnevi’si de vücut bulmuştur. 

Tanpınar, çelik zırhlarını giymiş, ortada dolaşan bir eski zaman silahşörüne benzettiği Ankara kalesi ve onun 
eteğindeki mahallelerde Türk velilerinin Roma ve Bizans taşlarıyla sarmaş dolaş yattıklarını söyleyerek Türk 
kültürünün kendinden evvelki medeniyetlerden kalan şeylerle canlı bir surette nasıl karıştığını pitoresk bir 
manzara içerisinde şöyle tasvir eder.563 

“Dedelerimizin mezarlarından çıkan yeşillikler, hangi itikatların etrafında yontuldukları belli olmayan çok eski 
taşları kendi rahmaniyetleri ile yumuşatırlar; burada kerpiç bir duvardan İyonya tarzında bir sütun başlığı 
veya arkitrav fırlar, ötede bir türbe merdiveninin basamağında bir Roma konsülünün şehre gelişini kutlayan 
kadîm bir taş görünür, daha ötede bir çeşme yalağında eski bir lahdin bakantaları gülümser. Ahi Şerafeddin’in 
türbesini asırlarca Greko-Romen arslanlar bir nöbetçi sadakatiyle beklerler ve bu yüzden Arslanhane adını alan 
caminin hakikaten eşsiz mihrabında, Etiler’in toprak ve bereket ilahesinden başka bir şey olmayan bir yılan 
son derece kuvvetli plastikliğiyle meyvalar arasında dolaşır ve caminin o kadar şaşırtıcı bir safiyetle boyanmış 
ağaçtan sütunları Bizans ve Roma başlıkları taşır. Hisar’da mihrabı Türk tahta işçiliğinin harikalarından biri 
olan Alaeddin Camii’nin sekisi, asırlardan beri bir şahin gibi süzdüğü ovaya, terkibi baştan aşağı tesadüfî olan 
bir sütun dizisinin arasından bakar; şüphesiz bu sütunlar orada bu camiden çok daha evvel mevcuttular.”

İmparator Augustus’un şerefine dikilmiş mermer bir kaside olan Roma mabedinin kalıntılarıyla, yanı başındaki 
Hacı Bayram Veli Camii’ni bu terkibin en manalısı olarak görür. Hacı Bayram Veli’nin, caminin altındaki çile 
odasının yanı başında “güneş vurdukça yaldızlı akislerle pırıldayan ve üstüne diz çöktüğü toprakta bir nevi 
iğva gibi gizlenmiş duran bu taştan dünya, kendisininkinden büsbütün ayrı zaferleri terennüm eden bu iyi 
yontulmuş mermerler, o sert ve kibirli Roma hemşerisi çehreleri” vardır. Roma’nın zafer mabedi, daha sonra 
da Bizans bazilikası olan bu abidenin yanı başına Hacı Bayram Veli’nin muhacir bir kuş gibi yerleştiğini ve 
insanlara kadim imparatorluğun ayakta durmasını sağlayan hakikatlerinden çok başka bir hakikatin sırrını 
açtığını söyler.564 

Erzurum’da da Selçuklulardan kalan mimari eserlere yer veren Tanpınar, Çifte Minareli Medrese’yi üslup, taş 
yontuculuğu, âbidevi duruş bakımından kendi türünün en güzel eserlerinden biri olarak görür. Çifte Minare 
şehrin bütün yarısına hükmeden ihtişamlı kapısıyla, minareleriyle kendine hayran bırakırken; Yakutiye’nin 
“aydınlıkta topraktan henüz çıkarılmış bir eski zaman süsü gibi pırıl pırıl minaresinin daima muhayyileyi 
avlayan bir çekiciliği” vardır.565 

Tanpınar, Bursa’yı geçmiş zaman içinde yaşayan bir masal şehir olarak anlatır. Geçiş dönemi eserlerinden 
olan, I. Murat tarafından annesi Nilüfer Hatun adına yaptırılan imaret ve yine I. Murat tarafından Çekirge’de 
yaptırılan Hüdavendigar Camii üzerinde durur. Horasan erlerinin silah ve keramet arkadaşı olduğunu 
söylediği Orhan Gazi’yi Bursa’da kendi küçük imaretinde ve çarşı içindeki harap camide tasavvur etmekten 
hoşlanır. Edirne ve İstanbul’un başkent olmasından sonra ihmal edilen Bursa’yı sevdiği erkek tarafından 
unutulan eski masal sultanlarına benzetir. Bursa ancak Muradiye’ye getirilen şehzadelerin ve sultan eşlerinin 
ölümleriyle hatırlanır olmuştur.566 

Tanpınar Bursa ile fethedilmiş bir toprağın anavatan haline geldiğini, Orta-Asya’da bıraktığımız mimari 
eserlerle Bursa ve İznik’te başlayan mimarinin birbiriyle bir yığın münasebetine rağmen Muradiye ve Yeşil 
Cami’nin kendine özgü hususiyetleri olduğunu belirtir: “Bu artık Akdeniz’i Marmara’yı gören, onun dehasını 

562 Tanpınar, Baki’nin “Kanuni Mersiyesi”ni yazarken Süleymaniye’yi düşünmüş, onun “uçmağa hazır, gergin kütlesini” örnek 
almış olabileceğini belirtir. Şiirimizde gerçekten mimari konstrüksiyonun bu manzume ile başladığını söyleyerek önemli bir 
tespitte bulunur. Bkz. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s. 35.
563  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.198.
 564 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, ss.198-199.
565  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.178.
566 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.112.



228

Tarihten Romana Malazgirt 

benimseyen bir milletin mimarisidir”.567 Yeşil Cami üzerinde özellikle durur. Tanpınar, burada olduğu 
gibi büyük mimari yapıları anlatırken bir bakıma Türk tarihinin evrelerini de göstermiş olur. Bayezid ve 
Süleymaniye’nin mükemmeliyetine ve ihtişamına doğru yol alan oluş halinde bir tekniğin tereddütlerinin bu 
eserde görüldüğünü belirtir. Yeşil’i daha ziyade ileriye doğru yürürken geriye atılan son bir bakışa benzetir. 
“Fakat bu bakış ne kadar hesaplı bir tecrübe ile doludur” diyerek geleneğin bu eserle ne kadar zenginleştiğini 
vurgular.568  

Tanpınar, İstanbul’da ta fetih günlerinden beri başlayan bir mimarînin nesillerle beraber yaşadığını söyleyerek 
bu yüzden asıl Türk İstanbul’unu bu mimaride aramamız gerektiği üzerinde özellikle durur.569 Tanpınar’dan 
önce Yahya Kemal’in, Türk tarihinde Malazgirt’i çıkış noktası olarak görmesinin temelinde de mimari eserler 
yatar. Yahya Kemal’in dünyasında mimari, toprağın vatan halinde tecessüm etmiş şeklidir. “Bir Tepeden” 
şiirinde “Irkın seni iklîmine benzer yaratırken/Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış/Tarihini aksettirebilsin 
diye çehren/Kaç fatihin altın kanı mermerle karışmış” mısralarında şair toprağın fethi kadar imar faaliyetlerinin 
de önemine dikkat çekmiştir. Tanpınar asırlarca sürecek olan bu işçiliği inci benzetmesiyle şöyle anlatır.570 

“Şüphesiz bu bir günde olmadı. Bu incinin böyle sade kendi ışık külçesi olarak teşekkül edebilmesi için ilkin Selçuk 
sedefinin yüzyıllarca bir yığın mazi mirası ve yerli anane üzerine kapanması, sonra İznik’le Bursa’nın imbiklerinden 
geçmesi, kabuklarını yavaş yavaş atması; Nilüfer imaretinde, Yıldırım’da, Yeşil’de Edirne’deki Üç Şerefeli’de 
sağlamlığını denemesi lazım geldi.”

Tanpınar, İstanbul’un fethinin beş yüzüncü yıldönümü münasebetiyle kaleme aldığı bir yazısında imar 
faaliyetleriyle İstanbul’un geçirdiği merhaleleri anlatır.571 Türk zaferiyle kadim şehir birdenbire belini doğrultur 
ve geniş hinterlandına kapılarını açar. İstanbul’da yeni bir teolojinin, yeni bir mistiğin, yeni bir estetiğin 
doğuşu görülür. Fatih öldüğünde İstanbul “her akşam, başında kandil yanan şehit türbeleriyle, evliyalarıyla, 
tekkeleriyle, medreseleriyle, camileriyle, küçük ve tahta mescitlerinin minarelerinden bugünün beş vaktinde 
yükselen ezan seslerinin etrafında toplanmış mahalleleriyle tam bir Türk şehri”dir. II. Bayezid devri ve Mimar 
Hayrettin’in eserleri ise ikinci merhaleyi oluşturur. Bu dönemde İstanbul’un, Yakın Şark’ın Edirne, Bursa gibi 
şehirleri arasına girdiğini söyler. Artık taşınma ve yerleşme devrinden sonra bu dönemde Türk mimarisi 
ve şehirciliğinde yerleşme tamamlanmıştır. Üçüncü devir ise Tanpınar’ın en çok üzerinde durduğu Kanuni 
ve halefleri zamanındaki Mimar Sinan’ın eserlerinin boy gösterdiği devirdir. Tanpınar’a göre Kanuni devri 
İstanbul’u; 16. asır Avrupa’sının en düzenli, topluluk hayatının şartlarına en uygun şehridir. Nihayet Birinci 
Ahmed Camii’nden başlayarak Üsküdar’daki Valide-i Cedid Camii’ne kadar on yedinci asır en verimli asırdır. Bu 
devirde sadece mimarî değil Nef’i, Neşati ve Naili’i’yle şiirde; Itri ile musikide de bir olgunluk yaşanır. Boğaziçi 
bu devirde bir “yaşama üslubu” olmaya başlar. 

Tanpınar Beş Şehir’de de benzer şekilde gerçek Bizans saltanatının “Fatih ile Bayezid külliyelerinin, İstanbul’un 
iki tepesine bir fecirden ardı ardına boşanmış güvercin sürüleri gibi beyaz ve yumuşak kondukları zaman” 
yıkıldığını belirtir. Üçüncü tepeyi onlardan hemen biraz sonra gelen Sultan Selim’in çok usta ve rahat plastiği 
fethetmiştir.572 Kanuni’nin tahta çıktığı senelerde ise İstanbul cami, han, hamam, medrese, büyük saray, evliya 
türbeleri ve çeşmeleriyle artık tam bir Türk şehridir.573 

Tanpınar, mimarî yapılar üzerinde dururken imparatorluğun en ihtişamlı dönemleri olan 16. ve 17. yüzyıllara, 
dolayısıyla Mimar Sinan’a özel bir yer ayırır. Mimar Sinan’ı “bir ananeyi tek başına tüketen, kendinden sonra 
gelenlere pek az bir şey bırakan sanatkârlardandır” diye tarif eder. “Her nisbeti ayrı ayrı deneyen ve en müşkül

567 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.203.
568  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.119.
569  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.30.
570  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, ss.31-32.
571 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, ss.155-156.
572 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.32.
573  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.33.
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terkipleri ezberlenmiş bir şey gibi icat eden, aradığını kendinde bulan bu devden sonra şahsi olabilmek için 
ya geleneği kırıp yeni yollar aramak yahut çok sabırlı çalışmak lazımdır”.574  

Sanat tarihçilerine göre Mimar Sinan, sadece yapının plastiğini doruğa ulaştıran bir sanatçı değildir. Özellikle 
anıtsal nitelikteki bir yapıyı kentin en uygun yerine konumlandırarak ve çevresiyle uyumunu sağlayarak 
şehircilik anlayışını da sergilemiştir. Bu yaklaşımın en büyük örnekleri, İstanbul’da Haliç’i ve Boğaz’ı görebilen 
bir tepede yükseltilmiş Süleymaniye Cami ile Edirne’de tüm görkemi ile kentin her yerinden görülebilecek 
şekilde bir tepeye oturtulmuş olan Selimiye Camii’dir.575  

Osmanlı Dönemi öncesinde camilerde iç mekân, taşıyıcı niteliğe sahip birçok ayak veya sütunla bölünmüştür. 
Osmanlı dönemine geçilirken kubbe sayısı azalmış ve merkezdeki kubbeye vurgu artmıştır. Sinan’ın varmak 
istediği geniş, kesintisiz, aynı zamanda aydınlık bir iç mekân fikrine ulaşmaktır.576

Tanpınar, Mimar Sinan’dan bahsederken onunla anılan iki yapısal yeniliğe dikkat çeker. Bunlardan biri yapıya 
şeklini, hüviyetini veren kubbedir. Kubbeyi içerden mabedin üstüne, mesnetleriyle alakası görünmeyecek 
şekilde astığını, dışarıdan ise yarım kubbe, küçük gerdanlık kubbeler ile oyunlarla onu bütün büyük 
nisbetlerine rağmen âdeta tabii bir teşekkül haline koyduğunu belirtir.577 

Üzerinde durduğu ikinci yenilik ise yan cephelerin düz duvar biteviyeliğini kırmasıdır. Önemli bir buluş olarak 
kabul edilen yan cephe meselesini ise Sinan, çıraklık dönemi eseri sayılan Şehzade Camii’nde halletmiştir. 
Tanpınar onu “kemer, sütun, galeri ve pencerelerle yaptığı terkipler varyasyonu gerçekten şaşılacak şeydir. 
Zaten büyük ile zarifi, organik ile süsü bu kadar birbirinde bulan deha azdır. Ritmi nasıl kırar, nasıl yeniden 
ona döner?” diyerek över.578 

Tanpınar Mimar Sinan’ın eserlerinden sonra Sultanahmed Camii ve mimarlığımızın en büyük virtüozudur” 
dediği Sedefkâr Mehmet Ağa üzerinde de durur ve camideki çinileri ve ışığı şöyle değerlendirir.579 

“Evet bu çiniler çok güzeldir. Bu nar çiçeği kırmızıları, bu menevişli beyazlar, bu çimen yeşilleri gerçekten 
bulunmaz şeylerdir. Ne olurdu, ayrı ayrı panolar halinde yapılmasalardı da bir duvar bir tek desen devamı 
olsaydı. Bir panodan öbürüne geçerken hiçbir boşluk bulunmaması gözü yoruyor. Sonra birinin kırdığı 
ritmi öbürü tekrar ele alamıyor; onun için insanda aynı renkten, fakat başka kumaşlardan dikilmiş bir elbise 
tesiri yapıyor. Bu itibarla Yeşil’in düz giyinişini tercih ediyorum. Ama onda da Sultan Ahmed’in ışık sebili yok. 
Gerçekte Sultanahmed Camii’nin içi tıpkı çocukluğumda düşündüğüm gibi bir cennet bahçesidir.” 

Henüz karaya yaklaşmış masal gemisine benzettiği Yeni Cami’yi yazı, tezhib, ciltçilik sanatının mimariyle 
buluşmasının en güzel örneği olarak över. Burada da Sinan’ın, Süleymaniye’sinin etkisi görülmesine rağmen 
Tanpınar, bu eserle başka bir iklime girdiğimizi belirtir. III. Ahmed’in annesi Hatice Gülnüş Emetullah Sultan 
için yaptırdığı Yeni Valide Camii’ni bu devrin en güzel eseri olarak görür ve XVII. asrı onun kapattığını söyler.

Türk İstanbul’un Tapu Senetleri: Şehit Mezarları ve Türbeler

Tanpınar, eserlerinde büyük dinî yapılarla birlikte türbelere ve evliyalara da yer vermiştir Anadolu’nun 
Türkleşmesinde önemli rol alan Konuralp, Geyikli Baba, Hacı Bektaş Veli, Karaca Ahmed gibi Horasan 
erenlerinden vefa duygusuyla bahseder. Çoğu, surların etrafında bulunan fetih şehitlerinin mezarlarını Türk 
İstanbul’un tapu senetleri olarak görür. Bu şehit mezarlarının kutlu yerler haline gelmesini, mimarinin bu 
kutluluğu küçük bir mescitle, biraz yaldız ve yeşil renkle giydirmesini, böylece hayatımızın içinde bunların ne 
denli önemli olduğunu anlatır.580 

574 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.37.
575 Esin Benian, “Mimar Sinan ve Osmanlı Cami Mimarisinin Gelişimindeki Rolü”, Bilim ve Teknik, 2011, ss. 40-47.
576 Metin Keskin, “Sinan’ın Sanatında İnavasyon”, https://docplayer.biz.tr/7701034-Sinan-in-sanatinda-inovasyon.html
577 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.33.
578 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.33.
579  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, ss.38-39.
580 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.45.
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Fetih şehitlerinden sonra şehrin cemiyet hayatına kuvvetle karışan velilerden Kanuni’nin süt kardeşi Yahya 
Efendi, Sümbül Sinan, Merkez Efendi, Celveti tarikatının kurucusu Aziz Mahmut Hüdai Efendi hakkında bilgi 
verir.581 Türklerin ölüme hususî bir çehre verdiğini, diğer milletlerden farklı olarak onu ehlileştirdiğini, türbe 
ve buna benzer yerlerde yatanların etraflarını büyük bir sükûnun sardığını, bu “sükûn” vehmini veren şeyinse 
sanat olduğunu belirtir. 

Tanpınar, sade mimarili bir türbenin malzemesinin çoğu zaman tahtadan, sırasına göre oymalı ve zarif, bazen 
de düz ve basit bir sanduka, birkaç işlenmiş örtü veya düz yeşil çuha, bir kavuk, bir tuğdan oluştuğunu söyler. 
Ferdî hayatın bir tek isimle kendini gösterdiği bu âbideler, eski Türk şehirlerinin ortasında, yaşanan zamanla 
ebediyet arasında aşılması çok kolay bir köprü gibi üçüncü bir zaman oluşturur ve buralarda yatanlar basit 
ikametgâhlarından sokağın bütün hayatına şahit olurlar. Çelebi Mehmet ve ailesini böyle bir ikametgâhta 
tasavvur eden Tanpınar, tıpkı Yahya Kemal’in “Koca Mustapaşa” şiirinde “Ahiret öyle yakın seyredilen 
manzarada, / O kadar komşu ki dünyaya duvar yok arada” mısralarında söylediği gibi ölümün korkunç 
realitesini yumuşatır.582 

“Çelebi Mehmet’in ‘çoluk çocuğuyla beraber yattığı türbede’ hepimize mukadder olan korkunç akıbet, güzel 
bir günün sonunda bir akşam bahçesinde koklanan güller gibi hüzünlü bir hasret arasından duyulur; o, 
burada çinilerin solmaz mevsimi içinde o kadar kaybolmuş, erimiş, havadaki sukunetle, camlardan dökülen 
mehtap gölgeli ışığa inkılap etmiştir, hayat aşkı ve sanat onu o kadar benimsemiştir.” 

Emir Sultan ve Emir Sultan Türbesi de Beş Şehir’de ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Tanpınar, Evliya Çelebi’den 
naklettiği eski türbeyi anlatmayı tercih eder. Baştan aşağı gümüş pullar, gümüş halkalar, gümüş kulplarla 
süslü olan türbe kapısından; gümüş eşikler, ibrişim halılardan; mücevher, murassa eşya asılı olan tavanından 
bahseder. Tanpınar’ın en çok ilgisini çeken, her sene bu türbenin etrafında büyük halk kitlesinin toplanıp 
erguvan bayramı yapmasıdır. “Bu Türk velisinin adı Bursa’da tarih boyunca devam eden ve ‘naturiste’ bir 
ibadete çok benzeyen bir geleneğe karışıyor” diyerek Emir Sultan’ın bu rolünü çok sevdiğini belirtir.583 

Türk Pitoreski: Dini Mimarinin Etrafında Sivil Yapılar, Sürpriz Peyzajlar ve Terkibi Bozan Unsurlar

Tanpınar, büyük mimari eserlerin etrafında sivil yapılara, sürpriz peyzajlara da dikkat çekerek şehirleşmede 
terkibi bozacak girişimleri eleştirir. Hatta “iç İstanbul”u onlarda aramak gerektiğini söyler. İstanbul’un uzaktan 
görülen yüzünü veren büyük eserlerin yanında bu küçük yapıların, büyük tecridin kurduğu çerçeveyi bin türlü 
psikolojik hal ile yaşanmış hayat izleriyle tamamladığını belirtir. Bunlar da tıpkı büyük mimari eserler gibi 
terkibin bir parçasıdırlar ve İstanbul mahallelerinin asıl çekirdeğini bu peyzajlar verir.584 

“Bu mimarlık Bayezid, Süleymaniye, Ayasofya, Sultan Ahmed, Sultan Selim yahut Yeni Cami gibi etrafındaki 
her şeye kendi nizamını kabul ettiren bir saltanat değildi. Bunlar şehrin mahremiyetinde adeta eriyip ona 
karışmış hissini veren küçük camiler, medreseler, büyüklerin yanında en mütevazı nisbetlerine indirilmiş 
çeşmelerdir ve zaten kendileriyle değil içlerine girdikleri terkiple güzeldirler. Birdenbire hiç beklemediğimiz 
bir yerde mermer bir çeşme, bir çeşme aynası veya kapı çerçevesi, iyi yontulmuş taştan beyaz bir duvar size 
gülümser. İki servi, bir akasya veya asma, küçük ve üslupsuz bir türbe yahut küçük bir bahçe sanacağınız bir 
mezarlık orada tatlı bir köşe yapar. İlk bakışta tanzimi büyük bir gayrete muhtaç olmayan bir tiyatro veya 
opera dekoruna benzeteceğiniz köşe, biraz derinleştirilirse, şehrin tarihinden bir parçadır.”

Tanpınar’a göre bunlar bir yığın inanç, gelenek, sevkitabii haline gelmiş zevk ve birçok tesadüf ve hatta 
asırların ihmaliyle oluşmuş terkiplerdir. Zaman içinde damla damla oluşmuş bu güzelliğin tabiatın

581 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.45.

582 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.117.

583 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.120.

584 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.43.
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cömertliğinden başka hiçbir israf ve debdebeleri yoktur.585 İstanbul peyzajının şairi olarak gördüğü Yahya 
Kemal’in “Koca Mustapaşa” şiirinden alıntılar yaparak anlattığı kiliseden değiştirilmiş Koca Mustafa Paşa 
Camii’nin; küçük kabristan, Sünbül Sinan’ın kendisi ve yanı başında etrafı Yesarî yazısıyla çevrilmiş yıldırım 
vurmuş çınar ile İstanbul’un en güzel manzaralarından birini oluşturduğunu belirtir. Fakat çorap atölyesi gibi 
şeylere dönüştürülen eski harap konakların ortadan kalkacağı, dünyaya başka gözle bakan insanların Sünbül 
Sinan’ın etrafında yaşamaya başlayacağı düşüncesi onu tedirgin eder.586 

Surların dışında kendi yaptırdığı caminin ve kendi bulduğu bir ayazmanın yanında yatan Sultan Sinan’ın 
halifesi Merkez Efendi de benzer bir âkıbete uğramıştır: “Yazık ki çocukluğumun hatıraları arasında kuytu ve 
haşyetli rahmaniyetini güçlükle yaklaşılan bir kürsü gibi parıldayan bu Müslüman asklepion’u [sağlık merkezi] 
artık kaybolmuştur. Ziyareti o kadar karanlık yapan ağaçlar kesilmiş, avludaki dergâh hücreleri yıkılmış, kuyu 
kapatılmış, hülasa sırrın kendisini yapan unsurlar ortadan kalkmıştır”.587 Tanzimat mimarisinin zevksizliğine 
en büyük misal olarak gösterdiği Aziz Mahmut Hüdai külliyesinin etrafı da yine bu rahmani kişiye yabancı, 
zevksiz yapılarla sarılmıştır.588 

“Üsküdar’da Doğancılar’ın biraz altındaki Aziz Mahmut Hüdaî külliyesi Tanzimat mimarisinin zevksizliğine en 
büyük misaldir. Kış bahçesi kılıklı camekanlarıyla, karşısındaki kadim eserler müzesi taklidi bina ile Bursalı 
Üftade’nin müridi, Aziz Mahmud Efendi’nin ne münasebeti vardır. Bu binalar ikinci imparatorluk devrinin o 
meşhur arması gibi her ruh ve manaya yabancı kalıplardır. Ben Aziz Mahmud Hüdaî Efendi’yi, Sultanahmed 
Camii’nin temelleri arasında tahayyül ediyorum. Zaman zaman benim için oradan çıkar ve hiçbir hikmetin 
teselli edemeyeceği bir hüzünle o çok sevdiğim beytini tekrarlar:

          Günler gelip geçmekteler

          Kuşlar gibi uçmaktalar” 

Tanpınar “Bursa Yangını” başlıklı yazısında Bursa ovasının güzelliğine dikkat çekerek, şehrin ovaya doğru 
genişlemesini eleştirir. Bursa valisine, şehrin ovaya doğru yayılan kısmının Yıldırım Cami taraflarına 
kaydırılması imkânının olup olmadığını sorduğunu belirtir. Tanpınar böyle bir planın hem ovayı hem de 
tarihimizin çok mühim eserlerinden biri olan Yıldırım Cami’nin şehrin bir ucunda kalma talihsizliğinden 
kurtaracağını düşünür.  Bursa cinsinden şehirlerin daima tarihî çehreleriyle ve ona sadık kaldıkları nisbette 
mevcut olacaklarını; Bursa’ya benzeyen Floransa Ravena gibi İtalyan şehirlerinin, Gırnata, Sevilla gibi 
İspanyol, Brüg, Gand gibi Belçika şehirlerinin güzelliklerinin, bugünle tarihin kucak kucağa yaşamasıyla 
vücuda geleceğini belirtir. “Zamanın yarattığı büyük ve canlı terkipler daima büyük dikkatler ister” diyerek 
bunun önemini vurgular.590 

Şehzade Cami cinsinden bir binanın karşısına Belediye Sarayı’nın yapılmasını eleştirir: “Şehzadebaşı’da bir 
yanda Sinan, bir yanda Bozdoğan Kemeri’nin ihtişamı ve sonra o acayip ser kubbesiyle belediye binası…”591 

Sultan Ahmed Camii’nin karşısında yer alan ve İbrahim Paşa Sarayı olarak tanınan 16. hatta bazı unsurlarıyla 
15. asırdan kalma mimari yapının yıkılarak yerine Adliye Sarayı’nın yapılacağı fikrini eleştirdiği “İbrahim Paşa 
Sarayı Meselesi”592 başlıklı yazısında özellikle bu konuya dikkat çeker. Ona göre Sultan Ahmed Meydanı’nın 
aykırı mimari yapılarla bozulmaması gereken milli bir ahengi vardır. “Maestro” olarak nitelendirdiği Sultan

585 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.43; Tanpınar’daki bu güzellik tarzına Orhan Pamuk, John Ruskin’in Mimarlığın Yedi 
Lambası kitabına atıfta bulunarak pitoresk veya rastlantısal güzellik der. Orhan Pamuk, İstanbul Hatıralar ve Şehir, Yapı Kredi 
Yayınları, İstanbul 2003, ss. 239-240.
586 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.47.
587 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.47.
588 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.48.
589 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.211.
590  Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.213.
591 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.192.
592 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.117.
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Ahmed Cami, bu bütünün merkezindedir. Cami ile birlikte Ayasofya, Üçüncü Ahmed Çeşmesi, Fatih zamanının 
hamamı ve caminin külliyesini toplayan meydana, bu mazi eserlerine meydan okuyacak bir binanın değil, o 
büyük ananeye bağlanabilecek İbrahim Paşa Sarayı’nın ve onun yanındaki eski binanın yakışacağını söyler. Bu 
terkibi bozmaya yönelik imar faaliyetini şöyle eleştirir:593 

“Sultanahmed fetihten beri milli tarihimize mal olmuş bir yerdir. Tesadüf bu meydanı o tarzda donatmıştır ki 
Mısır sütunu, Bizans âbidesi, Türk cami ve sivil mimari eseriyle kendiliğinden, evvela bu toprağın maceralarını 
ve sonra da mimari zevkimizin dinî ve sivil iki çehresini verir.”

Tanpınar, öncelikle İbrahim Paşa Sarayı’nın 16. asırdan kalmış olmasına dikkat çeker. Sultan Ahmed Camii 
ondan sonradır. İkinci olarak sivil mimari eserlerimizden olduğunu söyler. Dinî eserlerin büyük bir çoğunluğu 
muhafaza edildiği halde sivil mimari eserler, saraylar, köşkler, konaklar yangın ve isyanlarla harap olmuştur: 
“Öyle ki koca İstanbul’da Topkapı Sarayı hesaba katılmazsa han, köşk, yalı olarak on, on beş eser ancak 
bulunabilir. İbrahim Paşa Sarayı tarih sırasıyla bu hususi mimarinin en evvel yapılanıdır. Bu cihetle eşsiz bir 
vesikadır. Sonra şaşırtıcı derecede güzeldir, asildir. Biraz himmetle şıkır şıkır parlayan bir âbide olur.” Tanpınar’a 
göre ona dokunulmamak icap eder, yani hapishane binası dahi yıkılmamalı, mümkünse tamir edilmelidir. 
“Hatta tamiri ve önlerinin açılarak Sultanahmed’in karşısında bu büyük bütün, zevkimizin, geçtiğimiz 
merhalelerin insanla doğrudan doğruya konuşan şahitleri olarak” kalmalıdır.594 

İstanbul’un asıl manzarasını; şehnişinleri, cumba ve çıkmalarıyla, saçak ve sayvanlarıyla, bir kadife gibi 
yumuşak çizgileri ve süsleriyle çok renkli olan bu sivil mimarinin oluşturduğunu belirten Tanpınar, yangınların 
ve büyük zelzelelerin silip süpürdüğü, malzemesi ahşap olan yapılara hayıflanır. Taştan olan pek çok sultan, 
vezir sarayı, konaklar, zengin evlerinin ise yine farklı sebeplerden muhafaza edilemediğini belirtir. Sultan 
Ahmed Camii’nin yapılması için Kanuni’nin en parlak devrinde yapılan beş vezir sarayı birden yıkılmıştır. 
Ortaya bir şaheser çıkmıştır fakat Kanuni’nin en parlak devrini yansıtacak eserler yok olmuştur. Sahibinin 
zenginliğine göre pek çok cariye, köle ve kapı halkının beslendiği, bazılarında bir mahallelik insan yaşayan bu 
saray ve konakların yangınlarla, ihmallerle yok olması Tanpınar’ı hüzünlendirir.595

Türk Pitoreski: Mimarinin Tabiatla İşbirliği 

Tanpınar’da mimari eserler sadece hendeseden ibaret olmayan, müzelik olmaktan uzak hayatın içinde olması 
gereken yapılardır. Tanpınar mimari eserleri tasvir ederken tıpkı Yahya Kemal gibi onları tabiatla, yaşanan 
hayatla buluşturmaya özellikle gayret eder. Bu aynı zamanda bizi bir terkip fikrine götürür ve insanda geçmiş 
zamanların, cemiyet ruhunun devam ettiği hissini uyandırır. 

Bunun en güzel örneklerinden biri Sahnenin Dışındakiler romanında Elagöz Mehmetefendi Camii’nin etrafında 
örülmüş olan mahalle hayatıdır. Şehzadebaşı ile Horhor arasında yer alan ve mahalleye ismini vermiş olan 
bu cami on yedinci asır başında yapılmıştır. Roman kahramanı Cemal, çocukluğunun geçtiği bu mekânı 
anlatırken “Caminin iki kapısı vardı. Biri bizim evin tam karşısında idi. Buradan -bütün mahalleli için olduğu 
gibi- benim çocukluğuma girilirdi. Çünkü bu kapıdan asıl camiye giden yolun etrafındaki ağaçlar bizi bir sadık 
lala gibi senelerce sırtlarında taşıdılar” diyerek camiyi, bütün hayatı etrafında toplayan önemli bir merkez 
olarak anlatır.596 

Tanpınar İstanbul’u anlatırken abide ve abidemsi eserlerin yanında, bu eserlerin görünür olmasına imkân 
tanıyan şehrin konumuna da dikkat çeker: “Yedi tepe, iki, hatta Haliç’le üç deniz, bir yığın perspektif imkânı ve  
nihayet daima lodosla poyraz arasında kalmasından gelen bir yığın ışık oyunu bu eserleri her an birbirinden 
çok başka, çok değişik şekillerde karşımıza çıkartır.” İstanbul’un değişik hüviyetlere sahip olmasını şöyle anlatır: 

593 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.177.
594 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.179.
595 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, ss.54-58.
596 Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler, Dergâh Yayınları, İstanbul 1990, s.27.
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“Mimari ile perspektif imkânları da birbirinden ayrı bir yığın İstanbul yapar. Topkapı’daki Ahmediye Camii’nin 
caddeye yakın kapısından veya bu caddenin herhangi bir boş arsasından, bir yığın yangın yerinin üstünden 
atlayarak gördüğümüz âbideler şehriyle, Yedikule kahvelerinden baktığımız zaman deniz kenarındaki sur 
parçalarıyla büyük camilerin birbirine karıştığı mehabetli manzara arasında ne kadar fark vardır. Marmara’dan 
gelen yolcuyu tâ uzaktan avlayan beyaz kubbeler ve minareler memleketi, Yeşilköy üstlerinden baktığımız 
zaman süzgün ve sümbülî bir serap olur. Süleymaniye’nin dış avlusundan görülen ve insana caminin bir 
parçası, çok ustaca düzenlenmiş, geniş planlı, ağaçlı, büyük suları olan bir üçüncü avlusu duygusunu bırakan 
Boğaz, vapurla geçerken gördüğümüz başka bir tepeden seyrettiğimiz Boğaz’dan çok farklıdır”.597 

Tanpınar, mimarlarımızın asıl başarısını tabiatla mimari arasındaki işbirliğini sağlamalarında görür. Ona 
göre pek az mimaride taş mekanik rolünü, şekiller sabit hüviyetlerini İstanbul camileri kadar unutmuş, 
pek az mimari kendisini ışığın cilvelerine İstanbul mimarisinde olduğu kadar hazla, onun tarafından her an 
yeni baştan yaratılmak için teslim etmiştir.598 Yine burada Yahya Kemal’in “Süleymaniye’de Bayram Sabahı” 
şiirinde geçen “Taşı yenmiş nice bin işçisi, mimarıyla”, “Bir zaman hendeseden âbide zannettimdi” mısralarını 
hatırlamak gerekir. 

Maddenin insan hayatına katılması, cemiyet hayatının devamında vazgeçilmez bir unsur haline gelmesi 
Tanpınar için çok önemlidir. Ona göre İstanbul mimarisi, şehrin gündelik hayatına taşla ve parmaklıkla 
katılır. İyi yontulmuş taştan düz duvar, parmaklıklı, yaldızlı kitabe, parmaklığın arasında derinleşen boşlukta 
mezar taşı ve ağaç, bütün bunların üstünde bazen bir ağacın mevsim manzarası Türk pitoreskini oluşturur.599 
Ağaçlar mimarinin en lütufkâr yardımcılarıdır. Özellikle de çınar ve servi, Türk kültürünü yansıtan ve eserlerin 
yanı başına dikilen ağaçlardır:600 

“Büyük mimarlarımız ise, daima eserlerinin yanı başında birkaç çınar veya serviyi eksik etmezlerdi; gür 
yaprağın tezadı onların en güzel terkiplerinden biriydi. Bazıları daha ileriye gider; cami veya medrese 
avlusunun hendesi cenneti ortasında çınarın, servinin yetişmesi, gülün açması, sarmaşığın halkalanması için 
yer ayırırdı. Zaten eski Türk bahçesi -üslup ve bahçe olarak- bu idi.”

Tanpınar’ın eserlerine baktığımızda gül ve erguvanın da millî çağrışımlarıyla ön plana çıkarıldığını görürüz.601  
Erguvan bayramıyla bütünleşen Emir Sultan’ın türbesini anlattıktan sonra Manavkadi Camii’nin yıkık duvarları 
arasında tek başına fırlamış bir erguvan ağacından bahseder. Her bahar bir kere olsun ziyaretine gittiği bu 
erguvan ağacının, mazi yadigarlarını nasıl dirilttiğini Tanpınar şöyle anlatır:602 

“Harap ve bakımsız mazi yadigarları ve etrafında büyüyen ölüler arasında, bu erguvan ağacı benim için ezeli 
ve edebî arzunun, daima yenileşen hayat aşkının bir timsalidir ve manzaraya hakim yumuşak duruşunda bu 
fazlasıyla hissedilir.”

Sadece büyük yapıların değil, terkibi oluşturan küçük yapıların yanı başında da ağaç ve çiçekler vazgeçilmezdir. 
Camilerde olduğu gibi küçük, büyük her çeşmeyi iri gövdeli bir çınar yahut servinin beklediğini söyler.603 

Mimari Eserlerin Anlatımında Özel Dikkatler: Benzetme Unsurları

Tanpınar sürekli imaj üreten, imajlarla düşünen bir yazardır. Mimari eserlerin en çok diğer sanatlarla, kadınla 
ve diğer canlılarla ilişkilendirildiği görülmektedir. Zengin ve karışık bir devrin eserleri olarak gördüğü Selçuklu

597 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.30.
598 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.31.
599 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, ss.116-117.
600  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.51.

601 Tanpınar’ın eserlerinde ağaç ve çiçeklerin kullanımıyla ilgili bkz. Şerife Çağın, “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Ağaç 
ve Çiçek Sembolizmi”, Türklük Bilimi Araştırmaları, S. 45, 2019, ss.35-54.
602 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, ss.120-121.
603  Ahmet Hamdi Tanpınar,Ümmül Muharrirat, s.51.
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yapılarını, Ahlat’tan başlayarak Erzurum, Sivas, Kayseri ve Konya’nın camileri, medreseleri, kervansaraylarını 
“çok usta bir elin çektiği yay”a benzetir. Bunlar “yeni kuruluşun ilk notasını, bütün bu yeniyi hazırlamak için 
dağılmış unsurları içine alacak olan senfoninin ana temini” verirler.604 

Yahya Kemal’in “kendi gök kubbemiz” istiaresi Tanpınar’da yerini “vatan orkestrası”na bırakır. Süleymaniye 
Camii’nin ihtişamını, İstanbul’a hâkim olan konumunu, imparatorluğun dört bir tarafından getirilen yapı 
malzemelerini düşünürsek Tanpınar’ın Süleymaniye’den hareketle vatanı Haydn senfonisine, İstanbul’u ise 
birinci kemana benzetmesi anlamlıdır. Terkip burada sadece İstanbul’la sınırlı değildir. İstanbul merkez olmak 
üzere memleketin tamamına yayılmıştır:605

“Hiçbir yerden vatanın kuruluşu dediğimiz şey, İstanbul tepelerinden olduğu kadar açıklıkla görülmez. Ancak 
Süleymaniye’nin avlusundan bakıldığı zaman, vatan orkestrasını teşkil eden sazların, tıpkı tersine bir Haydn 
senfonisi gibi teker teker canlandığı görülebilir. İlk önce Erzurum, Bingöl dağlarının yıldızlarının ışığından 
rahlesini yakar. Sonra Kayseri, sırtından Sezar mantosunu atarak, Erciyes’in yeşil eteklerinden toplanmış bir 
nağme ile ona katılır. Sonra Konya ve Ankara, kendi bozkırlarının ortasından bir çoban ateşi gibi hasretle 
dolu gelirler. Sonra gittikçe artan bu nağme dalgası, Ege şehirlerinin sarışın uğultularıyla zenginleşir. Nihayet 
Bursa, rahmani neyini üfler, arkasından Edirne’nin beş asır çınlayacak zafer borusu öter; Üsküp ve Manastır’ın, 
Rumeli şehirlerinin büyük ve heybetli kösleri dövülmeye başlar. Tunç ve demirden, en sonunda İstanbul bir 
birinci keman gibi gelir ve yerine oturduğu zaman vatan orkestrası, tarihlerde gördüğümüz ve kanımızda 
tanıdığımız gibi kurulmuştur. Artık bütün nağmeler onun sihirli işareti altında toplanacaktır, ona yoldaşlık 
edecektir, her şey en güzel ve taze tarafıyla ona gidecektir.” 

Tanpınar “büyük orkestra” benzetmesini terkip karşılığında kullanır. Büyük orkestranın içinde münferit sazlar 
kendiliklerinden kaybolur. Çünkü asıl yayı çeken ve ahengi gösteren şeyler bizimdir. Bunlar şehrin kendisi, 
bizim olan mimarlık, bizim olan musiki ve hayat, nihayet hepsinin üzerinde dalgalanan, hepsini kendi içine 
alan, kendimize mahsus duygulanmaları, hüzünleri, neşeleriyle, hayalleriyle sadece bizim olan zaman ile 
takvimdir.606 Sultan Ahmed Meydanı’ndaki imar faaliyetlerini eleştirirken de endişe ettiği “zevk taazzuvu”dur. 
Oraya, kendi bünyesine dahil olmayan şeylerin sokulmamasında ısrar eder. Tanpınar’a göre taazzuvu, cami 
idare eder. Maestro odur.607 

On yedinci asırda Osmanlı mimarisi artık en olgun eserlerini vermiştir. Tanpınar, bir taraftan Mimar Sinan’ın 
mimaride getirdiği yenilikleri aşmanın zorluğundan bahsederken diğer taraftan güçlü bir milli üslubun 
yaratıldığından, daha denenecek pek çok şeyin olduğundan söz eder. 17. ve 18. asırdaki bu tecrübeleri yine 
musikiyle ilişkilendirerek şöyle anlatır: “Bu tamburda, icat veya hüner, aranacak ve bulunacak bir yığın nağme 
vardı. 17. asır mimarları ve daha ince bir zevkle onları devam ettiren 18. asrın ilk yarımı bu nağmelerden 
hiçbirini kaçırmaz”.608 Sultan Ahmed Camii’nin mimarı Sadefkâr Mehmed’i de mimarlığımızın en büyük 
“virtüoz”u olarak anar.609 

“Henüz karaya yaklaşmış masal gemisi”ne benzettiği Yeni Cami’yi musiki, raks ve şiir’le ilişkilendirerek anlatır: 
“Şüphesiz burada da Sinan vardır, hatta yan cephe hemen hemen Süleymaniye’yi tekrarlar fakat daha oynak, 
daha duygulu, hayatla birtakım münasebetler arıyor gibi. Yine onun mirası içinde olduğumuzu bilmekle 
beraber, başka bir iklime girdiğimiz ilk bakışta görülür. Bu musikiyi, bu dinamik raksı 16. asır veremezdi. İnsan 
bu cepheyi seyrederken bu muasırlar, mesela Itri, Hafız Post veya Seyid Nuh’tan birer beste dinliyor hissine 
düşer. Bu pencereler ve kapı, bu kemerler bize Neşati’den veya Naili’den birer gazel gibi gelirler”.610

604 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.179.
605 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, ss.150-151.
606 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, ss.22-23.
607 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.184.
608 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.37.
609 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.37.
610 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.40.
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Türk zevkinin tam kıvamını bulduğu 17. asrın sonundan bahsederken Üsküdar’daki Valide-i Cedid Camii’ni 
“muhteşem akşam nağmesi”ne611 ve akşam saatlerinde “sükût musikisi”ne612 benzetir. 

Huzur’da Mümtaz’la Nuran’ın gezdikleri yerler arasında Emirgan’daki Dördüncü Murat’ın gözdesi için 
yaptırdığı köşk de vardır. Köşk Nuran’ın gözünden anlatılır. Nuran burada çok basit şeylerin güzelliği olduğunu 
düşünür. Illustrasyon’da veya İngiliz mecmualarında resimlerini seyrettiği şatolar, on sekizinci asır köşkleri 
gibi değildir. Burası içten zengin bir yerdir. Köşkün bu hali Nuran’da babasının öğrettiği besteleri çağrıştırır:613 
“Tıpkı babasının kendisine öğrettiği o Hint şalı renkli, ağır, işlenmemiş mücevher parıltılı besteler gibi… Ve 
içinde o bestelerin hüznünü duyuyordu.”614

Tanpınar, sanatları birbiriyle ilişkilendirdiği gibi sanatçıların da birbirlerine ilham verdiğini hayal eder. Beş 
Şehir’de Baki ile Sinan acaba dost oldular mı diye düşünür. Süleymaniye’nin yapıldığı yıllarda Baki’nin yirmi 
beşle otuz arasında genç bir molla olduğunu, bir yıl kadar da Süleymaniye binalarının inşasına nezaret ettiğini 
söyleyerek ondaki şiir kudretiyle bu muhteşem yapı arasında ilişki kurar: “Kim bilir, belki de Türkçeyi o kadar 
kudretle bükmesini burada, nizamını yakından bilmediği bu sanatın göz önünde, çıldırtıcı bir sağlamlıkla 
yükselişini göre göre öğrenmişti”. Öyle ki Baki’nin Süleymaniye’nin “uçmağa hazır gergin kütlesini” örnek 
olarak aldığını ve şiirimizde mimari konstrüksiyonun bu manzume ile başladığını iddia eder.615 

Tanpınar mimari yapıları -ki onun üzerinde durduğu daha çok hafızası olan şehirlerin mazi yadigarlarıdır- aynı 
zamanda sırrını yavaş yavaş açan esrarengiz kadınla, animayla da ilişkilendirir. Konya’daki Selçuk âbidelerini, 
zengin işlenmiş kapıların ardında sırmalı çarşafı içinde çömelmiş eski zaman kadınlarına benzetir.616  

Sadece dinî, gösterişli yapılar değil aynı zamanda sokak arasındaki çeşmelerde de Tanpınar, bazen taze bir 
gelin edası bazen de eski zaman güzellerinin asaletini bulur:

“(…) kıyafetinin perişanlığını bakışlarıyla, endamıyla, şahsiyetinin kudretiyle yenen ve çehreden başka bir 
şeye dikkat imkânını insanda bırakmayan kadınlar gibi birdenbire umulmadık yerde yaldızlı taşı kırık bir 
geçmiş zaman çeşmesi parlıyor”. 617

“(…) üstündeki salkım ağacı yüzünden her bahar bir taze gelin edası kazanan mahallemizin küçük ve fakir 
süslü çeşmesi.”.618 

Mimari eserlerin anlatımında hayvan ve bitki imajları da en çok kullanılanlar arasındadır. Anadolu’daki ilk 
mimari eserlerimiz “kartal süzülüşlü orduların arkasından girdikleri şehirlerin ortasında, renkli minareleriyle, 
endamlı kapılarıyla, dilimiz ve kılıcımız gibi ilk atalar yurdundan getirdiğimiz şekilleri, hususilikleriyle 
yükseldikçe, etraflarındaki bütün hayat birdenbire değişir, derinden kavrayan bir arslan pençesi gibi toprak 
kendisine yeni bir ruh, yeni bir nizam verildiğini duyar”.619 Bu âdeta toprağın ikinci kez fethedilmesidir. 
Tanpınar’ın eserlerinde, daha çok tarihî romanlarda gördüğümüz ilk fetih hareketlerinden ziyade toprağın 
sanatla fethedilmesi anlatılır. Ankara’nın en eski Selçuklu yapılarından olan Alaaddin Camii’nin sekisi, 
asırlardan beri ovayı “bir şahin gibi” süzer.620 Yine Konya, Sivas, Niğde, Kayseri, Aksaray’daki taş işçiliğinin 
mükemmel olduğu büyük kapılı binaların yanında minarelerin güzelliği kuş imajıyla anlatılır: “Sırlı tuğladan,

611 Ahmet Hamdi Tanpınar, Yaşadığım Gibi, s.156.
612 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.41.
613 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, Dergâh Yayınları, İstanbul 1986, s.154.
614 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, s.154.
615 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.35.
616 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.129.
617 Ahmet Hamdi Tanpınar, Huzur, s.228.
618 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.14.
619 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.179.
620 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.198.
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alaca kanatlı bir kuş gibi sabah ışıklarında uçan minareler (…)”.621 Osmanlı döneminde İstanbul’daki mimari 
yapıların anlatımında da gerçek Bizans saltanatının Fatih ve Bayezid külliyelerinin “İstanbul’un iki tepesine bir 
fecirden ardı ardına boşanmış güvercin sürüleri gibi beyaz ve yumuşak kondukları zaman” yıkıldığı söylenir.622 
Gelişmiş yüksek bir zevkin ürünü olarak görülen Osmanlı mimari eserleri tepeden uçmaya hazır büyük kuşlara 
benzetilir:623 “Bursa’nın, İznik’in, Edirne’nin, İstanbul’un yürüdükçe değişen yumuşak çizgileriyle toprakta canlı 
bir heykel gibi yükselen, her asıldıkları tepeden uçmaya hazır büyük kuşlar gibi görünen mimari eserleri 
(…)”. Atalarımızın maddeye geçmesini ısrarla istedikleri bir ruh ve imanları olduğunu söyleyen Tanpınar, her 
mimari yapının kendine özgü bir hususiyeti olduğunu vurgular:624 “Taş ellerinde canlanıyor, bir ruh parçası 
kesiliyordu. Duvar, kubbe, kemer, mihrap, çini, hepsi Yeşil’de dua eder. Muradiye’de düşünür ve Yıldırım’da 
harekete hazır, göklerin derinliğine susamış bir kartal hamlesiyle ovanın üstünde bekler.”

“Muradiye düşünür” ifadesi anlamlıdır. Bursa’da Zaman” şiirinde “Muradiye sabrın acı meyvesi” benzetmesi, 
Sultan II. Murat’tan sonra şehzadeler, şehzade çocukları ve padişah eşlerinin buraya gömülmesi, türbelerin 
zaman içerisinde artmasıyla ve buranın bir hafıza mekânı olmasıyla ilgilidir. 

Tanpınar, III. Ahmed’in Üsküdar’da annesi için yaptırdığı Valide Camii’ni “onu sevmek için yakından, olduğu 
yerde, yapıldığı sarsıntılı devrin hususi güzelliği ile dalında bir gül gibi parıldar görmek lazımdır” diyerek 
devrindeki eserlerden ayrı bir yere koyar ve tek bir imajla değil zengin bir imaj salkımıyla şöyle tasvir eder: 
“Valide-i Cedid’in ısıtmaktan ziyade eşyayı süsleyen, dokunduğu her şeyi altın gurbet renkleriyle giydirip 
mahzun bir saltanat yapan bir akşam güneşi gibi zarif ve zengin bir hissiliği vardır. Bu hissilik bilhassa -bazı 
kabuklu meyvalar gibi- çok iyi döşenmiş, içinde ve dış avludan girer girmez insanı yakalayan dağılmış gül 
bahçesi havasında elle tutulacak kadar açıktır”625 

Sonuç

Tanpınar’ın çıkış noktası da şüphesiz tıpkı hocası Yahya Kemal gibi Malazgirt ve imar faaliyetleriyle var 
olduğumuz, yerleştiğimiz, cemiyet ruhu kazandığımız Anadolu coğrafyası olmuştur. 

Beş Şehir’in Ankara bölümünde İsmet Paşa ve Mustafa Kemal Paşa’nın 1922 yılının 22 Ağustos gecesi eğer 
uyudularsa geleceğe dair nasıl bir rüya gördüklerini merak eder ve bu gece onu başka bir geceye 26 Ağustos 
1071’e götürür. “Malazgirt’te bileğinin kuvvetiyle, dehasının zoruyla bize bu aziz vatanın kapılarını açan 
Alparslan’ı muharebe emri vermeden evvel hangi kuvvetler ziyaret etti ve ona neler gösterdi? Üç kıtada 
genişleyecek yeni bir Roma’yı kurmak üzere olduğunu, talihini avuçları içinde taşıdığı milleti, yeni bir tarih 
ve coğrafyanın emrine verdiğini, yeni bir terkibin doğmasına, bir çınar gibi yetişip kök salmasına sebep 
olduğunu acaba hissetmiş miydi?” diyerek kudret sahibi, yol açıcı bu büyük insandan övgüyle bahseder. 
Malazgirt’ten Akdeniz kıyılarına, bu toprağın tanımadığı ve tatmadığı bir ideale sahip olduğunu ve bu yaratıcı 
ağrının gelecek nesillerce devam ettirildiğini devam ettirilmesi gerektiğini belirtir:

“Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Anadolu yollarında dolaştıran, bin bir güçlükle güreştiren yapıcı ve yaratıcı 
ağrı, Malazgirt’in ve büyük fethin başladığı işi asırlar boyunca devam ettirecek ve nasıl Sinan ile Nedim’i, Yunus 
ile Itri’yi muzaffer rüyalara borçlu isek, gelecek çağların şerefini yapacak olan isim ve eserleri de İnönü’de, 
Sakarya ve Dumlupınar’da harita başında geçen uykusuz gecelere ve bu gecelerin ağır yükünü kemik ve kanı 
pahasına taşıyan isimsiz şehit ve gazilere borçlu kalacağız”  diyerek rüyaları ve idealleri olan bu ulu kişileri 
tebcil eder.

621 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.201.
622 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.32.
623  Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.178.
624 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.123.
625 Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir, s.41
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Tanpınar büyük bir terkibin en önemli unsuru olarak gördüğü mimari eserleri tek başına, teknik özellikleriyle 
anlatmaktan ziyade diğer kültürel unsurlarla ilişkilendirerek, hikâyeler içerisinde, bazen görmek istediği 
şekilde, düş kurmaya imkân tanıyan imajların arasından anlatmaktan hoşlanır. Onun bu tavrı, hayran olduğu 
Evliya Çelebi’yi hatırlatır. Tanpınar, Evliya Çelebi’nin anlattığı Ankara’nın çağdaşı olan yahut sonradan gelen 
seyyahlarınkine pek benzemediğini, daha çok fantastik bir sergüzeştin etrafında toplandığını söyledikten 
sonra “Seyahatlerine doğruluğundan şüphe ettirecek derecede latif ve mizahi bir rüya ile başlayan Evliya 
Çelebi’nin rüyalarına ne kadar inanabiliriz” diye sorar.  Evliya Çelebi’yi tenkit etmek için değil, ona inanmak için 
okuduğunu ve bu yüzden de daima kârlı çıktığını söyler ki sanırım bu, Tanpınar’ın okurları için de geçerlidir.
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Sinemanın Gizemli Odası: Fantastik Tarih

Hayrettin ORHANOĞLU*

Giriş

Edebiyat gibi sinemanın da sınırlarında gezinen ve bir ayna görevi üstlenerek bizzat gerçeğin arayışında rol 
alan fantastik anlatılar, paradoksal olarak işlevsel bir niteliğe sahiptir. Çoğu zaman mitlerden, efsanelerden 
ya da tevatürlerden yola çıksalar da gerçeğin arayışında eğlenceli bir yol arkadaşıdırlar. Özellikle son yıllarda 
seyirciyle buluşan filmlerin ve dizi filmlerin öne çıkan yanı, fantastiğin bu işlevidir. Bir başka deyişle fantastik 
tarih, aynı zamanda gerçeğe açılan kapıdır da. Yeni bir tarih yazıcılığından çok bilinen olaylara gizem, heyecan 
ve korkuyu aşılayan bu anlatıların sinemayla olan ilişkisi, bu çalışmanın içinde yer alır.

Mitler, Bilinç ve Anlatma İlişkisi

Yüzyıllardır anlatılagelen efsane, masal ve mitlerin penceresinden geçmişe ve dolayısıyla tarihe baktığımızda 
ilişkilerin sanılandan fazla ve karmaşık olduğunu görürüz. Bu ilişkiyi belirleyen de hiç şüphesiz gerçeğe/ 
hakikate duyulan ihtiyaçtır. Bütün kutsal retoriklerin açıklanması bu ihtiyaçtan ortaya çıkar ki hemen hemen 
bütün kültürlerde gerçeği arayışın yolu bilincin imgeleştirdiği eşya ya da sembolleştirdiği ve ritüel haline 
dönüştürdüğü hakikate duyulan ihtiyaç sebebiyledir. Sembolik bir zihnin icat ettiği semboller, bir anlatının 
göstergesi olarak metinde yer alırken bir yandan da mutat işlevini yerine getirir. Hakikati açıklamak yahut 
hakikate giden yolu tanımlamak.  

Modern dönemlere geldiğimizde semboller aracılığıyla yine aynı ihtiyacı karşılamak için sembollere 
başvurulur. Ancak bu dönemde ifade yollarının değişmiş olması kaçınılmazdır. Romanlar ve nihayet sinema, 
bu yeni arayışın vazgeçilmez aracına dönüşmüşlerdir. Fotoğrafın icadıyla gerçeğe daha çok yaklaşma isteği, 
kutsal olanı geride bırakmamışsa da yine mitlerle bağıntısını yitirmemiştir. Özellikle fotoğrafın icadından 
hemen sonra insanların ölen yakınlarıyla kurmak istedikleri bağ, yeni bir anlatıma dönüşmüş; aile üyeleri, ölen 
yakınlarıyla fotoğraf çektirmişlerdir. Günümüz Afrika ve Güney Amerika yerlilerinde de kutsal günlerde ya da 
ölenin doğum günlerinde ölüler mezarlarından çıkarılarak yeniden hayatın içine alınırlar ki burada anılan 
kişinin ruhuyla bağın güçlü tutulması amaçlanmıştır. Fotoğrafın icadından hemen sonra 19. Yüzyıl Avrupa’sıyla 
pagan dönemi toplum psikolojisiyle kurabileceğimiz yakınlık, ihtiyacın yalnızca şekil değiştirmiş olmasıyla 
açıklanabilir. Bir başka deyişle kutsala ait bir tavrın ritüellerinin anlamını kaybolsa da şekilce devamlılığı 
sembollerin günümüzde de geçerliliğini devam ettirdiğini gösterir. Burada dikkat çekmek istediğimiz konu 
fantastiğin sınırları içinde düşünebileceğimiz ölülerin canlandırılması ya da canlı gösterilmek istenmesi, çok 
eski dönemlerde tanrıyla buluşan ölülerin canlılarla kurduğu bağın nesnelleştirilmesi olarak açıklanabilir. Daha 
ötede bu gerçekliğin olağanüstünün sınırları içinde kalması, bu metinleri tarih yazıcılığından uzaklaştırsa da 
fantezi, aynı amaca hizmet eden tarihin de açıklanması için başka bir yoldur.658 

Gerçekliği, gerçekdışından, olağanüstüden öğrenme, yine tarihin sayfaları arasında yer alır. Paradoksları kendi 
içinde barındıran tarih ve gerçeklik kurgusu içinde bulduğumuz simya da fantezinin konuları arasındadır. 
Oysa olağanüstünün sınırları içinde değerlendirilebilecek simya, çeşitli metalleri altına dönüştürme ilmi 
olarak bilinir. Öte yanda inanışlara bağlı olarak tılsımlı gömlekler de tarihin nesneleri arasındadır. Hemen

* Dr. Öğr. Üyesi, Giresun Üniversitesi.

658 Hemen hemen bütün din ve kültürlerde semboller, teolojik bir ifade aracı olarak görüldüğü gibi aynı zamanda hakikatin 
temsili olarak da kullanılagelmiştir. Bu konuda bkz. Gilbert Durand, Sembolik İmgelem, Çev. Ayşe Meral, İnsan Yayınları, 
İstanbul 1998; Suad el- Hakîm, İbn Arabî Sözlüğü, Çev. Ekrem Demirli, Kabalcı Yayınları, İstanbul 2005; Mircea Eliade, Din ve 
Fenomenoloji, Çev. Havva Köser, İz Yayıncılık, İstanbul 2000; René Guenon, Hristiyan Mistik Düşüncesi, Çev. İsmail Taşpınar, 
İnsan Yayınları, İstanbul 2005.
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her iktidar sahibinin giymek istediği bu gömlekler, yıldızların konumlarına ve belirli bir zamanda dikilmeye 
başlanıp yine belirli bir zamanda bitirilmesiyle bilinirler. Ama her şeye rağmen tıpkı felsefe taşı gibi tılsımlı 
gömlekler de olağanüstü nitelikleriyle gerçek ötesinin nesnesidirler. O halde şu soruları cevaplandırmanın 
zamanı gelmiştir: Tarih kurgusu, yalnızca gerçekliğin aynasından yola çıkılarak mı oluşturulur? Yahut gerçeğin 
ötesinde yer alan olay ya da durumlardan damıtılan gerçekçi sanat ürünleri (belgesel, biyografi, monografi 
hatta hatıratlar), ne kadar tarihseldir?

Tarih gibi tarihin söz konusu edildiği metinler de sembollerden faydalanır. Bir başka deyişle semboller, tarihin 
ya da geçmişin temsilidir ve kimi zaman yukarıda belirttiğimiz üzere en azından sanatın malzemesi olarak 
tarihin sandığından seçilerek alınır. Yüzyıllarca önce kurban etme ritüelinde bakire kızların seçilmesi, günümüz 
sinemasında şekil değiştirerek korku ve şeytan imgesini konu edinen filmlerde de karşımıza çıkar. Korkunun 
nesnesi, hareketli bir kameranın takip ettiği bir genç kızdır. Vaftiz edilmemiş bakire bir kızın şeytanın aradığı 
kişi olması, çağlar öncesindeki kurban etme törenlerinin farklı bir versiyonudur. Dolayısıyla söylediklerimizi 
toparlayacak olursak, tarihin malzemesi içinde en az gerçek kadar gerçekdışının da katkılarından söz etmeliyiz. 
Bu da mitler ve mitlerin söylemsel kalıpları olan semboller ama her şeyden önce olağanüstülüklerdir. Örneğin 
Hz. İsa neredeyse hemen her filmde oğul, anne, baba, ölüyü diriltme, şeytan ve ihanet vb. imgelerle bir alt 
metin olarak söz konusu edilir. Özellikle sinemada karşılaştığımız sembolik anıştırmalar ve göndermeler, bu 
yönüyle sembolik bir olaya ya da duruma işaret eder. Semboller, bilindiği üzere bir ritüel ya da ritüelleşmiş 
inanç ifadesidir. Ve tümüyle gerçeğin tarafını tutmazlar. Oysa tarihin temel güdüsü, gerçeklik hatta hakikattir. 
Bu yönüyle sembollerden de yola çıkılan tarih kurgusu, gerçekliği kendiliğinden bozmuş olmuyor mu? 
Örneğin Osmanlı nişaneleri ya da tuğraları olarak bilinen ve günümüzde metalaştırılan armanın üzerindeki 
otuz kadar sembolün çoğu mitolojilerden ya da nesnelerin sembolik anlamlarından üretilmiştir. Son hali 17 
Nisan 1882’de sultan II. Abdülhamid Han tarafından yürürlüğe konulan armadaki en belirgin sembol güneştir. 
Bütün kültürlerde temel belirleyici olan Güneş padişahı temsil ederken arkaik kültürlerdeki güneş-tanrı 
modelinden indirgenmiştir. Terazi, tabanca, serpuş ya da taht, temel göstergeleriyle arma aslında başlı başına 
Osmanlı tarihinin görsel bir nesnesidir. 

Sinema, edebiyat, heykelcilik vb. gibi sanatların üstünde estetik gaye, gerçeklik ve gerçekliğin sunulması 
üzerine şekillenir. Dolayısıyla araç ne olursa olsun estetik beğeni ile gerçekliğin sunulması arasında sıkı 
bir ilişki vardır ve önemli olan da gerçeklik ve gerçekliğin değişme ve dönüşmeleri arasındaki bu ilişkiyi 
tanımlayabilmektir. Bir başka deyişle tarihin gerçekliğinden ziyade gerçekliğin nasıl sunulduğu, belge ve 
bilgiye dayanan tarihselcilikten nasıl yararlandığı önem taşır. 

Sinemada Gerçeklik 

Sinema ya da sinemanın temel kaynaklarından biri olan edebiyatın tarihle ilişkisini çoğunlukla belirli bir 
tarihe göre belirlemek isteriz. Aslında bu da tarihselci yaklaşımın statükocu tavrından ileri gelir. Özellikle 
günümüzde sinema sanatı bu statükoları aşma hatta daha da ileri giderek fantezinin de sınırlarına ulaşma 
eğilimindedir. Bu noktada günümüzde fantastik sinema türü de diyebileceğimiz masal kökenli filmler ön 
plandadır. Var Olmayan Ülke, Peter Pan’ın Labirenti hatta E.T. gibi. Ama bunlardan daha da dikkat çekeni 
Süpermen ve Batman’dir. Belirli bir fantastik kurguya dayanan bu kahramanlar, geçmişteki masal ve destan 
kahramanlarının yeni versiyonudurlar. Onlara bu yeni işlevi yükleyen temel güdü ise hiç şüphesiz sanayi çağı 
sonrası ve varoluşçuluğun popülerleştirdiği bezgin, yenik, tutunamayan karakterlerin zıt tarafında duran ve 
insan bilincindeki yenilmezlik, ölümsüzlük arzusudur. Bütün olumsuzluklardan kurtulan kahraman, beyaz 
giysileri içinde daima iyinin, doğrunun ve adaletin tarafında yer alırken sonuçta kimin galip geleceği daha 
baştan bellidir. 

Türk dizi sektöründe de buna benzer bir tavır elbette ki devam etmektedir. Diriliş dizisi buna bir örnek teşkil 
eder. Muhteşem Yüzyıl dizisinin izleyicide bıraktığı kötü izlenimin aksine Diriliş’te toplumsal beklentilere 
fazlasıyla yer verilmiş, dini ve manevi değerler kahramanlıkla örtüştürülmüştür. Mehmet Kaplan’ın tasnifinde 
yer alan Gazi-Alp tipini temsil eden Ertuğrul Gazi, aile, vatan, sadakat, gelenek gibi birçok toplumsal değeri 
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öngörürken tarihi gerçeklerin zaman zaman çok uzağında olsa da beklentileri fazlasıyla beslemesi gözlerden 
kaçmaz. Öte yandan gerçeklikten daha çok temsili yani sembolik değerlerden beslenmesi de bir başka dikkat 
çekici yönüdür. Kahramanlığın en üst değer addedilmesi, soy ve aşiret bağının güçlü kılınmasını ifade eden 
kılıç, hediye, çocukların özellikle gözetilmesi bu sembolik değerlerin başında gelir. Sırf bu iyi-kötü karşılaşması 
bile aslında destan, masal, hikâye yani edebiyatın, kurgunun ne kadar başat bir malzeme olduğunu kanıtlar 
niteliktedir.

13. yüzyılda İngilizlerin İskoçlar üzerindeki egemenliğini yıkarak İskoçya’nın bağımsızlık mücadelesini anlatan 
Cesur Yürek; Hz. Muhammed’in hayatını anlatan Çağrı filmi ve bizde de yönetmenliğini Faruk Aksoy’un yaptığı 
Fetih 1453 gibi yapımlar, gerçeği değil gerçeğin kurgusallaştırılmış boyutunu gözler önüne serer. Ancak 
bütün bu filmlerde dikkat edilmesi gereken şey, ısrarla belirttiğimiz gibi gerçek değil gerçeğin fantastiğe 
dayalı sunulduğudur. 

Gerçeği ya da gerçekliği, bu filmlerde özellikle kahraman odaklı ve tıpkı masallarda olduğu gibi iyi-kötü 
çatışması etrafında buluruz. Tarihin böyle bir kaygısı olmamasına rağmen tarihi fantastiklerde kahramanın 
merkez bir imge oluşu, ayrıştırıcı bir niteliktir. Gerçekliği sunuşu itibariyle sinemanın bu farklılığı, daha çok 
popülerlikle olan ilişkisine bağlıdır. Ancak sebep ne olursa olsun tarihtekinin aksine olay değil kahraman 
odaklı bu tavır mitoloji sonrası ya da yeni-mitoloji çağının bir aksi diyebileceğimiz bir hareketin adıdır. 
Özellikle Prometeus, İkarus gibi insan ve tanrılar arasındaki çatışmada insanın yanında yer alan iyi ve olumlu 
karakterler, bu filmlerin asıl odağı olurlar. 

Tarihin sinemayla olan ilişkisinde ikinci yöntem ise dolaylı anlatımla yani sembolik kurgunun daha derinlere 
inerek masal öğesini öne çıkarmasıyla tanınır. Bunun en güzel örneği kuşkusuz Yüzüklerin Efendisi’dir. J.R.R. 
Tolkien’in aynı adlı romanından aktarılan filmde Birinci Dünya Savaşı’nda da görev alan Tolkien’in savaşın 
acımasızlığını konu ederken bunu evrensel bir dile dönüştürme gayretine şahit oluruz.629

Tarih, bu roman ve ardından üç seri halinde yapılan filmde dolaylı bir sembolik anlatımla öne çıkar. Aslında 
anlatılan olaylar, yazarın bizzat şahit olduğu yahut duyduğu olaylardır. Ancak daha geride masalın ve 
olağanüstülüğün sınırları içinde sembolik bir yüzük formu merkeze alınarak iyi ve kötünün çatışması dile 
getirilir. Tarih, burada dolaylı bir anlatımın nesnesine dönüştürülmüş ve nihayetinde savaşların ve savaşan 
tarafların ittifaklarının sebep ve sonuçları tartışılmıştır. Tarih felsefesinin de sınırları içine giren yöntem ve 
tekniklerin işlendiği bu ve benzeri filmlerde günümüz tarih öğretiminin bir başka veçhesine şahit oluruz.

Sonuç olarak belirtilmeli ki sinema ve tarih ilişkisi fantastiğin sınırları içinde kalsa da tarihin yeni kuşaklara 
aktarılmasında sinemanın rolü göz ardı edilemeyecek denli önemlidir. Fatih filminde Ulubatlı Hasan’a 
odaklanan bir kurgu, ancak ve ancak yeni anlatım imkânlarının birbiri ardınca gelmesi, film yapımcılarının 
bu konuda desteklenmesi ile mümkündür. Diriliş Ertuğrul ve Payitaht: Abdülhamid gibi dizilerin devamını 
bekliyorsak bu bilinci akademinin, entelektüel çevrenin ama daha çok da kültür bakanlığının olumlu ve 
yapıcı katkılarını görmeliyiz. Gerek turizm ve gerekse tarihsel bilincin bu yönde gelişmesi için Kraliçe Viktorya 
dönemine ait onlarca film ve dizi her zaman gündemdeki yerini almış ve almaya da devam edecektir.
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           Tarih ve Kültür Mirasımıza Sahip Çıkmalıyız

Muş’un Malazgirt ilçesinde, Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümü hatırasına 
“4. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni; 19-21 Ağustos 2019 
tarihlerinde kültür merkezinde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Malazgirt Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Malazgirt Kaymakamlığı’nın katkıları, Türk Tarih Kurumu 
ve Muş Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen şölenin açılışında bir konuşma yapan Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk Dursun, hasbihal etmekten, halleşmekten ve 
bu coğrafyayla helalleşmekten, bütün bunların hepsiyle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk 
duyduğunu söyledi.
Bakan yardımcılığı dışında tarih ve Osmanlı tarihi profesörü olduğunu aktaran Dursun, şunları 
kaydetti:
“Bugünkü çalışmanın da içeriğinde dercedilmiş olan mevzuya bir Türkoloji kongresinde, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, bir konuşmacının uyarısıyla kendime geldim, 
tarihçi nasıl olunur duygusunu anlama bakımından. Orhan Şaik Gökyay hocaydı. Kongrenin 
kapanış konuşmalarından bir tanesinde, çok kıymetli hocalar vardı. ‘Tarihçiler siz kendi aranızda 
konuştunuz. Kendinize göre tarihi tefsir ettiniz, tarihi yorumladınız ama kendinize çok da 
fazla güvenmeyin. Bu işin eksiği edebiyatçılardır. Edebiyatçıların da ağzından tarihi onların da 
hissiyatını, heyecanını dinlemek, sizin kuru tarihinizin içerisine biraz heyecan biraz ruh katmak 
lazım. Bir şiirle ben sizi şimdi baş başa bırakacağım, çekileceğim, siz biraz düşünün ve bu şiir 
üzerinden bir tarih yorumlamaya gayret edin.’ dedi.”

“Tuna şiiri üzerinden kendimi yeniden bir tarih anlayışı disiplinine soktum”
Dursun, Aşık Çelebi’nin “Tuna Kasidesi”nden Gökyay’ın okuduğu “Kişver-i kafirden iman ehline 
akup gelür/ Kıbleye tutmış yüzini bir müselmandur Tuna/ Habs-i kâfirden boşanmı gibi zencirin 
sürür/ Şah-ı İslâma gelür bir ehl-i imandur Tuna” kısmını okuyarak, “ ‘Şimdi Tuna’yla ilgili ne 
biliyorsanız tekrar okuyun. Halkın nezdindeki gazavatnameler, saltuknameler nezdindeki o 
fetihleri bu şiirler üzerinden bir daha değerlendirin ve hangi sahayı çalışıyorsanız bir daha o 
sahaya dönün.’ dedi. Ben de gerçekten o Tuna şiiri üzerinden onun yanına Gazi Giray Han’ı da 
koyarak kendimi yeniden bir tarih anlayışı disiplinine soktum.” ifadelerini kullandı.
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Dicle’nin, Zap Suyu’nun, Aras’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız
Ahmet Halûk Dursun, bir kaç sene önce Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde konuşma yaparken 
yaşadığı bir anısını da şu sözlerle anlattı:“Genç bir kız öğrenci söz istedi ama muhalefet dozu yüksek 
heyecanlı bir şekilde, ‘Sizin burada ne işiniz var? Ben sizin yaptığınız çalışmalara baktım, siz Tuna 
tarihçisisiniz, sizin hayatınız Tuna’yla geçmiş. İkinci kitabınız da Nil. Nil’le ilgili de çalışmışsınız. 
Sizin hayatınızda Dicle yok. Siz Dicle’siz bir tarihçisiniz, o yüzden sizin burada bulunmaya hakkınız 
yok, konuşmaya hiç hakkınız yok’ dedi. Bütün akademik unvanlar bir tarafa gidiyor tabii. ‘Tamam, 
bir dakika haklısın ama biraz dinle. Konuşmayı nerede yapıyoruz? Dicle Üniversitesinde yapıyoruz. 
Kampüsün içerisinden Dicle geçer. Ben buraya nereden geldim? Cizre’den geldim, Cizre tam 
Dicle şehridir. Bir gün önce de Hasankeyf’te idim. Batman, oradan da yine Dicle gelir. Demek ki 
gözümüz Dicle’de ama gönlümüz de Tuna’da. Bunda da bir zarar yok günah yok ama haklısın bu 
bir gecikme, bu bir tehir. Zaten her işin, her vazifenin rehine bırakılmış bir vakti vardır. ‘Vakti şerif’ 
denir zaten ona. İşte o vakti şerif gelmiş ben Dicle’de sizinle bugün beraberim.’ dedim. Sonra ‘Siz 
Dicle’nin kuzularısınız ve siz Dicle’nin kuzuları bize emanetsiniz. Haklısınız geç kaldık bu emanete 
sahip olmakta ama bundan sonra sizinle hep beraber olacağız ve bu bölgede Dicle’nin, Murat’ın, 
Karasu’nun, Zap Suyu’nun, Aras’ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız.’ dedim. Çakallara 
kaptırmamak için onlarla hemhal olmak, hemdert olmak ve beraber olmak lazım.”

Yahya Kemal, Arif Nihat Asya olmadan tarihimizin ruhuna inemeyiz
Fuat Sezgin, İhsan Süreyya Sırma gibi değerlerin gençlere anlatılmasının önemine değinen 
Dursun, “Mehmet Doğan ağabeyimiz gerçekten bizim kuru akademik tarihçilerin, kendimi koyarak 
söylüyorum, başkalarını tenzih ediyorum. Bir türlü fark edemedikleri bir noktaya temas etti. ‘Bu 
tarihin içinde biz tarih derslerini niye başarılı bir şekilde sevdiremiyoruz?’ sorusu çok önemli bir 
sorudur. Gençlerimize tarih dersini niye sevdiremiyoruz? Çünkü tarihin geleneksel kültürden 
ve sohbet kültüründen gelen aktarım kabiliyetini kaybettik. Battal Gazi’yi, Battalnameleri, 
Danişmentler’i çocuk kimden duyacak? Bu bölge için Battal Gazi ne kadar önemli birisidir değil 
mi? O kesikbaş hikâyeleri, Hazreti Ali cenkleri, bunlar nasıl duyulacak? İşte bunlar yaşayan kültürle 
nesilden nesile aktarılmak suretiyle duyulacak. Şimdi biz tarihçiler, nasıl Rumeli’ye geçildiğini 
anlatır bir sürü tarihsel şeylerle. ‘Keramet gösterip halka suya seccade salmışsın/ Rumeli’nin öte 
yakasın dest-i takva ile almışsın.’ diyor şair. Hadi bakalım buyurun böyle anlatımı kim yapacak 
şimdi? Bu ayrı bir âlem. Sarı Saltuk’u bilmeden, Saltukname okumadan, ‘Geldikti bir zamanlar Sarı 
Saltuk’la Asya’dan/ Dağıldık bir bir diyar-ı Ruma Sakarya’dan’ diyen Yahya Kemal’i okumadan, Arif 
Nihat Asya olmadan, Mustafa Necati Sepetçioğlu’nun o serisini koymadan bizim bu tarihimizin 
ruhuna inmek mümkün olabilir mi?” diye konuştu.
Halûk Dursun, Malazgirt, Çanakkale, Sakarya ve Sarıkamış’ı hatırlamadan tarihin doğru dürüst 
yorumlanamayacağına vurgu yaparak, günlerini hep bu bölgede geçirdiğini belirtti. Ankara’nın 

doğusunda yani özellikle bu Dicle, Fırat, Zap 
üçlüsünün olduğu yerlerde geçiriyorum.” dedi.

O bölgenin gençleriyle Anadolu Tarih ve Kültür 
Birliği’ni kurduklarına işaret eden Dursun, şöyle 
devam etti:
“Bizim yaptığımız bu çalışma grubunda liseliler var, 
Batı liseleri, İstanbul’un en iyi liseleri, ilk 100’e giren 
çocukları var. Galatasaray, İstanbul ve Kabataş 
Erkek Lisesi üçlüsü pilot olarak belirlendi ve 100. 



243

Tarihten Romana Malazgirt

yıl dolayısıyla 100 genç seçtik. Bunlara Çanakkale 
ruhu olsun diye ilk programı Çanakkale’de yaptık. 
Sonra Anadolu’yu gezdirmeye başladık. Geçen ay 
Ahlat’a götürdük. Çünkü Ahlat görülmeden Anadolu 
anlaşılmaz.”
Dursun bu grupla Mardin, Hasankeyf ve Batman’a 
gittiklerini, Sarıkamış, Bitlis ve Doğu Beyazıt’a 
da gideceklerini belirterek, “Bizim temelimiz 
Anadolu’dur, Malazgirt’tir, Sakarya’dır, Sarıkamış’tır, 
Ahlat’tır. Kudüs bizim için mukaddes, hep 
söylüyorum ama Kudüs kadar Müküs’ü (Bahçesaray) 
tanıyacağız. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nun 
dediği gibi, biz bu coğrafyaya, tarihe, edebiyata, 
şiire ve gazavatnamelere dost olacağız. Bu 
kültürel gelişimimizi akademik çalışmalarla 
da tamamlayacağız, tekemmül ettireceğiz, 
mükemmelleştireceğiz ve inşallah geleceği o zaman çok daha emin bir şekilde karşılamış 
olacağız.” sözlerini sarf etti.
Televizyon dizilerinin tarih konusunda merak uyandırmadaki rolünün altını çizen Dursun, şunları 
söyledi:

“Ömer Seyfettin’in ‘Pembe İncili Kaftan’ını da mutlaka okumak lazım. Ömer Seyfettin’siz de bu 
heyecanın, kendi kültürümüzün eksik kalacağı kanaatini taşıyorum. Ben Feridun Fazıl Tülbentçi’ye 
de yetiştim. Bir de bu işin söz ve sohbet ustaları var. Eşref Şefik vardı mesela. Bunlardan tarih 
dinlemek ayrı bir keyifti, akademik kürsülerden dinlemenin dışında çok büyük bir alternatif tarih 
kültürü ortaya koyuyordu. Biz millet kıraathanelerini kurduk. Şu anda bana göre yapmamız 
gereken, sohbet ağırlıklı mekânlar kurulmasıdır.”

Doğan: Tarih sadece kuru bir metin olarak okunmamalı
TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan ise yaptığı konuşmada Malazgirt Zaferinin tarihin dönüm 
noktalarından biri olduğunu kaydettiği konuşmasında, “Bugün en çok olmak istediğimiz bir yerde 
bulunuyoruz. Burası tarihin düğüm noktalarından birisi. Sadece bizim tarihimizin değil İslâm ve 
dünya tarihinin nadir sonuç veren hadiselerinden birisi. Geleceğe dönük büyük değişiklere yol 
açacak meydan muharebelerinden birisi burada cereyan etti. O Muharebe tarihin kendisi idi. 
Tarihî tarihçiler anlatıyor. Bilim adamları anlatıyor. Bunları okuyoruz emeklerinin zahmetlerinin 
boşa gitmemesi lazım. Ama tarih sadece kuru bir metin olarak okunmamalı, onun üstünde 
bir edebiyatının; sanatının herkese hitap eden yönlerinin olması gerekiyor. Tarihçiler tarihî bir 
metin yazdıklarında ellerinde bulunan kaynaklarla eserlerini oluşturuyorlar. Edebiyatçıların 
sanatçıların böyle bir mecburiyeti yok. Elbette onlar da tarih kitaplarını okuyorlar tarihî eserlerden 
yararlanıyorlar ama biraz sanatçıların  uzak görüşlülükleri biraz da hissiyattan kaynaklanan 
görüşleri; yaklaşımları oluyor ki onlar belki de tarihçilerin uyandırmadığı etkiyi uyandırıyor.” dedi.
Tarihî olayların ve kişiliklerin sadece metin olarak okunmaması gerektiğine dikkat çeken Doğan, 
“Tarihçiler tarihî metin yazdıklarında eserlerini kaynaklara oturturlar. Mesela Battal Gazi Destanı, 
Danişmendname... Eski kültürümüzün en çok okunan adeta ezberlenen bir metniydi. Aslında o 
kayıp tarihimizin bir anlamda edebî anlamda ifade şekliydi. Halkın ruhuna hitap eden ve derin 
heyecan uyandıran eserlerdi bunlar. Bu heyecanla bugünlere geldik” diye konuştu.

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan,
Muş Alparslan Üniversitesi  Rektörü 

Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat



244

Tarihten Romana Malazgirt 

Rektör Polat: Müşterek bilincini şekillendirir
Şölenin açılışında konuşan Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat da, 
“Malazgirt, milletimizin müşterek bilincini şekillendiren bir mihenk taşıdır. Tabii Malazgirt’e 
yalnızca askerî zafer olarak bakmak, meselenin özünü kaçırmak olur. Zaferi doğuran perspektifte 
Sultan Alparslan’ın, Nizâmülmülk’ün ve Abbâsî Halifesi’nin rol aldığı tarihî bir süreklilik ve kültürel 
bir vizyon söz konusudur” ifadelerini kullandı.
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ise Malazgirt’te kazanılan zaferin Avrupa’nın ortalarına 
kadar giden yolu açtığını ifade etti.

Başkan Cengiz: Malazgirt ruhunu unutmayacağız
Cengiz, “O yüzden Malazgirt, Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul ve tüm Balkanlar 
demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz ne de sonramız kalır. Malazgirt’te sadece 
bir zafer kazanmadık, millet olduğumuzu tüm dünyaya ilan ettik. Malazgirt ruhunu yaşatmayı 
başaramazsak geçmişimizle birlikte geleceğimizi de kaybederiz. Bu sadece bir millet zaferi değil, 
ümmet zaferidir.” diye konuştu.

Kaymakam Yalçın: TYB’ ye teşekkür ediyorum
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın da Malazgirt 
Zaferi’nin 948. Yıldönümünde, TYB Şeref Başkanı 
D. Mehmet Doğan’ı, siz değerli bilim adamlarını, 
akademisyenlerini ve yazarları ilçemizde görmekten 
büyük bir mutluluk duyduğumu ifade etmek 
istiyorum. Bu organizasyonu düzenledikleri için 
Türkiye Yazarlar Birliği’ne teşekkür ediyorum. Üç gün 
devam edecek olan bilgi şöleninin hayırlara vesile 
olmasını diliyorum.”
Programın açılışında Türk Tarih Kurumu Başkanlığı 
adına konuşan Kastamonu Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Cevdet Yakupoğlu da, Malazgirt Savaşı’nın 
sadece Anadolu’nun değil bölgenin ve dünyanın 
kaderini değiştirdiğini söyledi. Yakupoğlu, 1071 yılında kendisinden 4 kat büyük Bizans ordusunu 
yenerek büyük bir zafer kazanan Selçuklu ordusunun, Türk tarihinde bir dönüm noktası olan 
zafere imza attığını belirtti. 
Konuşmalardan sonra D. Mehmet Doğan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Halûk 
Dursun’a ve MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’a, TYB Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet 
Enes Kala, Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın ve TYB Genel Başkan Başdanışmanı İbrahim 
Ulvi Yavuz da Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın’a TYB’nin yayınlarından hediye ettiler.

Doğan: Malazgirt, bu coğrafyada varoluşumuzun işaret taşıdır
Şölenin açılış dersini, TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan verdi.
Malazgirt Savaşı’nın nedenlerini, sonuçlarını, Türk ve dünya tarihî açısından zaferin ne anlama 
geldiğini açıklayan Doğan  konuşmasında; “Malazgirt’te Bizans ordularına karşı kazandığı 
muhteşem zaferler akıllara kazınan, Anadolu’nun Türklerin yurdu olmasını sağlayan Alp Arslan, 
Horasan Meliki Çağrı Bey’in oğludur. Selçuklu - Karahanlı savaşı başlamadan önce Çağrı Bey’e bir 
oğlu olduğu müjdesi gelmişti.” dedi.

TYB Başdanışmanı İbrahim Ulvi Yavuz, 
Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçıın
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Alp Arslan’ın gençlik dönemi, katıldığı savaşlar ve o 
dönemde yaşanan taht çekişmelerine de değinen 
Doğan şöyle konuştu: “Çağrı Bey 1059 yılında vefat 
etti. Tuğrul Bey bunun üzerine yeğeni Alp Arslan’ı, 
Çağrı Bey’in makamına getirdi. Tuğrul Bey, 1063’te 
öldüğü zaman da vasiyeti üzerine Selçuklu tahtına 
Alp Arslan’ın ağabeyi Süleyman getirildi. Ancak 
yaşanan olaylar ve itirazlar nedeniyle Alp Arslan 
1064’te büyük bir törenle tahta çıktı. Alp Arslan’ın 
Rey’de tahta çıkmasından ve adına hutbe okutup 
sikke bastırmasından sonra saltanatı, Abbasi Halifesi 
Kaim Biemrillah tarafından da törenlerle tasdik ve 
ilan edildi.Alp Arslan’ın beyleri, Anadolu’da akınlar 
yapıp sayısız zafer kazandılar. Selçuklu, devlet 
teşkilâtı, kuvvetli ordusu ve mükemmel idaresi 

güven veriyordu. Bir çok Türk topluluğu da Selçuklulara katıldı. Ve akınlar başladı. Anadolu’yu 
yurt tutmaya gelen Oğuzlar, yakıp yıkan, öldüren işgalciler değil; ruh üfleyen, yaşatan fatihlerdi. 
Malazgirt Kalesi önünde görünen ilk Selçukoğlu, Tuğrul Bey’dir. Bu âdeta bir tanıma seferidir. 
Yaklaşık 20 yıl sonra yeğeni ve halefi Alp  Arslan, Malazgirt zaferini kazanacaktır.”

Zafer bu coğrafyada varoluşumuzun işaret taşıdır
Savaşın seyri hakkında da bilgiler veren D. Mehmet Doğan, “Bizans’ın üç yıllık imparatoru 
Roman Diyojen, Anadolu için son bir hamle yapmak gayretine düştü. İki yüz bin kişilik muazzam 
ordusuyla Erzurum üzerinden Malazgirt’e geldi. Alp Arslan, Roman Diyojen’e barış teklif eder. 
Genç imparator, mütekebbir ve mağrurdur, zamanın en büyük ordusunun başındadır; askerlerini 
Isfahan’da kışlatacaktır, teklifi reddeder. Artık savaş kaçınılmaz hale gelmiştir. Halife’nin buyruğu 
ile bütün camilerde Alp Arslan’a ve ordusuna dua edilmiş, büyük hükümdar da cuma sabahı 
kefeni olacak beyaz elbiseyi giyerek secdeye kapanıp dua etmiştir. Yaptığı konuşmada; “Burada 
Allah’tan başka bir sultan yoktur; her emir ve kader tamamıyla onun elindedir. Bu sebeple 
benimle birlikte savaşmakta ve savaşmamak için uzaklaşmakta serbestsiniz” demesi askerler 
arasında büyük bir takdir topladı.
26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt ovasında yapılan meydan savaşında Selçukluların 
kazandığı büyük zafer Türklere Anadolu kapılarını açarak dünya tarihine tesir etti. Zafer bu 
coğrafyada varoluşumuzun işaret taşıdır.”

D. Mehmet Doğan’ın açılış dersinden sonra  şölenin oturumlarına geçildi.
Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu’nun yönettiği ilk oturumda; Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu / İstanbul 
Medeniyet Üniversitesi- Malazgirt Savaşının Gerçekleştiği Alan Üzerine Bir Değerlendirme, Prof. Dr. 
Mustafa Alican / Muş Alp Arslan Üniversitesi- Malazgirt Zaferinin Türk ve Dünya Tarihi İçerisindeki 
Yeri, Prof. Dr.  Birsel Küçüksipahioğlu / Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi - Malazgirt Savaşı 
Sırasında Bizans İmparatorluğu’nun Durumu, Reşat Çoşkun / Şair-Yazar- Alparslan’ın Liderlik 
Vasıfları ve Anadolu’ya Etkileri ve Prof. Dr. Ömer Özden / Atatürk Üniversitesinden Mustafa Necati 
Sepetçioğlu’nun Romanlarında Sultan Alp Arslan ve Malazgirt başlıklı bildirilerini sundular.

İkinci oturumu ise İstanbul Medeniyet Üniversitesinden Prof. Dr. Cihan Piyadeoğlu yönetti.
Bu oturumdaki konuşmacılar ve bildiri başlıkları ise; Prof. Dr. Cevdet Yakupoğlu / Kastamonu 

TYB Genel Sekreteri Muhammet Enes Kala, 
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın
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Üniversitesi- Malazgirt Zaferinin Kazanılmasında Selçuklu Komutanlarının Rolü, Prof. Dr. Caner 
Arabacı / Necmettin Erbakan Üniversitesi- Malazgirt Zaferinin Kazanılmasında Alplik/Gaza 
Düşüncesinin Rolü, Doç. Dr. Tülay Metin / Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Malazgirt Zaferinden 
Sonra Anadolu’da Türk Yerleşimi, Doç. Dr. Hasan Akyol / Manisa Celal Bayar Üniversitesi- Malazgirt 
Zaferi Sonrasında Anadolu’da Türk Fetihleri ve Ali Yurtgezen - Araştırmacı-Yazar: Malazgirt 
Edebiyatı.

20.08.2019 tarihindeki 3. oturumun başkanlığını  Giresun Üniversitesinden Prof. Dr. Nazım Elmas 
yaptı.
Bu oturumda bildiri sunan akademisyenler ve bildiri başlıkları: Prof. Dr. Nesrin Karaca / Bursa 
Uludağ Üniversitesi- ‘Tarihî-Biyografik’ Niteleme Işığında Çağdaş Dönem Yunus Emre Romanları, 
Doç. Dr. Özlem Nemutlu/ Manisa Celal Bayar Üniversitesi - Sevinç Çokum’un Romanlarında Tarihî 
Malzemenin İşlenişi,  Doç. Dr. Şerife Çağın / Ege Üniversitesi - Tarihin Yeniden İnşasında Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın Eserlerinde Mimarî, Prof. Dr. Hanife Yasemin Mumcu / İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi - Tarihte Bir Kahraman Olarak Balak Gazi/ Roman Kahramanı Olarak Balak Gazi.
Bursa Uludağ Üniversitesinden  Prof. Dr. Nesrin Karaca’nın  yönettiği 4. oturumda; bildiri sunan 
akademisyenler ve konu başlıkları. Prof. Dr. Nazım Elmas / Giresun Üniversitesi - Firavun İmanı 
Romanında Tarihi Olay ve Şahsiyetlere Sembolik Göndermeler, Mustafa Özçelik / Şair-Yazar 
- Tarihî Bir Roman Kahramanı Olarak Yunus Emre, Prof. Dr. Özlem Fedai / İstanbul Medeniyet 
Üniversitesi - 2000 Sonrası Yayınlanan Beş Romanımızda Türk Tarihinin Ele Alınışı, Dr. Öğr. Üyesi 
Yasemin Ulutürk / İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi- Tarihî Roman Üzerine Kavramsal Bir 
Çerçeve

 “IV. Tarihî Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni”nin ikinci günün öğleden sonraki 5. oturumunu 
/ TRT Erzurum’dan İsmail Bingöl yönetti.
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Taşcı / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi - Tarihten Tarihî Romana 
Malazgirt Meydan Muharebesi: Ortaçağ Tarihi Kaynakları ve Tarihî Romanlar Arasında Bir 
Mukayese,  Vezir Gökdemir/Emekli Öğretmen-Malazgirt zaferinin önemi, Öğr. Gör. İsmail Göktürk 
/ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi - Roman ve Tarih İlişkisi, Dr. Öğr. Üyesi Maksut Yiğitbaş 
/ Ahi Evran Üniversitesi- Tarihin Romantik Tanığı, Halit Ziya Uşaklıgil ve Dr. Öğr. Üyesi Turan Güler 
/ Muş Alparslan Üniversitesi- Roman Karakteri Olarak Sultan Alparslan.
Oturumların sonunda, oturum başkanları tarafından, tebliğ sunan konuşmacılara TYB’nin 
yayınlarından hediye edildi.
Üç gün süren bilgi şöleninde; Tarihî Roman bütün yönleriyle ele alındı. Hem işin uygulamasını 
yapan yazarlar, romancılar hem de konuyla ilgili çalışma yapan ilim ve fikir adamları müşterek bir 
zeminde konuyu tartıştılar.
Sunulan bildiriler ve  yapılan konuşmalar daha sonra önceki yıllarda olduğu gibi kitap olarak 
yayınlanacak.

Halûk Dursun duygulu konuşmasıyla herkesin gönlünü kazandı
Malazgirt Kültür Merkezi’nde 3 gün süren şöleni değerlendiren TYB Kurucusu ve Şeref Başkanı D. 
Mehmet Doğan, Türkiye’nin her yerinden ilim ve fikir insanlarının, edebiyatçıların ve tarihî roman 
yazarlarının Malazgirt’te buluştuğunu söyledi.

Doğan, şöyle konuştu: “Şölenin birinci günü Malazgirt ve Selçuklu tarihi, Sultan Alparslan ile ilgili 
bildiri ve konuşmalar yapıldı. İkinci ve üçüncü gün ise Malazgirt tarihi öncelikli olmak üzere ‘Tarihî 
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Roman ve Romanda Tarih’ konusuna tahsis edildi. Edebiyat ağırlıklıydı. 40 kadar ilim, fikir ve sanat 
insanları Malazgirt’te buluşarak bu konuları konuştu. Çok güzel ve ilgi çekici bir toplantı oldu. 
Önceki bilgi şölenlerinin kitaplarını yayınladığımız gibi bu şölenin de kitabını yayınlayacağız. O 
zaman çok geniş kitleye ulaşma imkânımız olacak.”
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet 
Halûk Dursun’un açılışta herkesin takdirle karşıladığı bir konuşma yaptığını anımsatan Doğan, 
Dursun’un duygulu ve veda mesajı niteliğindeki konuşmasıyla herkesin gönlünü kazandığını 
aktardı.

Dursun’un şölenden görev dolayısıyla ayrıldığını belirten Doğan, “Maalesef yolda bir kaza yaşandı 
ve Halûk Bey’i kaybettik. Çok değerli bir kültür adamıydı. Tanıdığımız, bildiğimiz, arkadaşımız 
ve kültür adamını kaybettik. Bundan derin bir üzüntü duyuyoruz. Kaymakamlık ve Belediye 
Malazgirt Kültür Merkezine Halûk Bey’in adını verecek. Böylece onun adını burada yaşatacak.” 
diye konuştu.
Şölene katılanlar, Malazgirt ilçesindeki 1071 Zafer Anıtı, tarihî Kız Köprüsü ile Bitlis’in Ahlat 
ilçesindeki Selçuklu Meydan Mezarlığını gezdi. 
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Prof. Dr. Halûk Dursun hocanın açılışta son konuşmasından 

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, Prof. Dr. Halûk Dursun'a  
TYB yayınlarını takdim ederken,



251

                                                        Tarihten Romana Malazgirt

Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın açılış konuşmasından

Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın açılış konuşmasından
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TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan açılış konuşmasından

TYB Şeref Başkanı D. Mehmet Doğan, 
Malazgirt Belediye Başkanı Cengiz Altın'a berat takdimi
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TYB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kurtoğlu, 
Halûk hocanın ruhuna Kur'an tilaveti yapıyor.
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