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 Saygı Değer okurlarımız;

 Dergimizin otuz sekizinci sayısı ile sizlerle birlik-
te olmaktan onur duyuyorum.

 28 Şubat’ta Aşık İmami’nin aramızdan ayrılışı-
nın7. yılı olacaktır. Merhuma Allah’tan Rahmet dili-
yorum.

 Bildiğiniz üzere dergimizi 2016 yılı Ocak ayın-
dan itibaren çıkarmaya başlamıştık. Ne mutlu bize ki 
kesintisiz olarak, istikrarlı bir şekil de devam etmek-
teyiz.

 Bizleri takip ettiğiniz, bizleri yalnız bırakmadığı-
nız için hepinize, çok teşekkür ediyorum.

 Geleceğin ülkemize, dünyamıza huzur ve mutlu 
yarınlar getirmesi dileklerimle…

 Hoşça kalın.

Okan AVŞARKOCAOĞLU
(Editör)
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Aslan AVŞARBEY

MÜŞKÜL
(ARIYOR İNSAN)

Dostun dostu yardan ittiği yerde
Mazlumun zalimlik ettiği yerde
Aklın durup sözün bittiği yerde
Diyecek makul şey arıyor insan

Her gün türlü tuzak kuran şehirden
İnsanı öğütüp duran şehirden
Ruhlara pranga vuran şehirden
Kaçacak ücra köy arıyor insan

Gizli ırmak gibi meçhule akıp
Geçen bu ömrüne şöyle bir bakıp
Bir ağaç altında sigara yakıp
İçecek demli çay arıyor insan

İki dünya yükü vurup sırtına
Yelken açmış gider yana yırtına
Kopunca dalgalı ruhta fırtına 
Yatacak sakin koy arıyor insan

Akil doktor akıl alır hastadan
Çırak saygı görür Mülki ustadan
Huzur çiçeğiyle süslü pastadan
Düşecek biraz pay arıyor insan
16.07.2017-Eskişehir
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Ahmet Z. ÖZDEMİR

BİRE BEYLER
CÜNUNLUĞUN ZAMAN MI?

 Osmanlılar, devlete vergi vermekten, asker ver-
mekten habersiz, üstelik dolaştığı yerlerde soygun-
lar, kovgunlar yapan Avşarları bir toprağa bağlamak, 
oraya yerleştirmek isterler. Fakat onların bu isteği hep 
zora dayalı olarak yürütülmek istenir. Onun için de 
Avşarlar direnirler, sürgünler, kırgınlar olur.

 Osmanlıların zora dayalı olarak yapacakları iskâ-
na Avşarlar karşı koyarlar. Kavgalar olur, çakmaklı tü-
fekler, kılıçlar konuşur. Dadaloğlu bu gerçekler üzeri-
ne söyler.

Ilgıt ılgıt seher yeli esiyor
Gâvur dağlarının başı dumanlı
Gönül binmiş aşk atına aşıyor
Bire beyler cünunluğun zaman mı?

Aşağıdan iskân evi gelince
Sararıp da gül benzimiz solunca
Malım mülküm seyfi gözlüm kalınca
Kaypak Osmanlılar size aman mı?
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Cünun: Delilik.
Çığın: Bir çeşit alıcı kuş.
Seyfi: Gözleri güzel Şahine benzer bir çeşit avcı kuş.
Maya: 1. Damızlık dişi hayvan. 2. Dişi deve. 3. Buhur deveyle adi devenin 
birleşmesinden doğan uzun tüylü dişi deve. 4. 4-5 yaşındaki deve. 5. Yük 
devesi. 6. Dişi. 7. Genel olarak damızlık dişi hayvan. 8. Dişi katır. 9. Dişi 
at. 10. Dişi eşek. 
Sökmek: Gelmeye başlamak, çıkagelmek.
Bezirgân: 1. Tüccar. 2. Alışverişte çok kâr amacı güden kimse. 3. Yahudi 4. 
Mesleğini sadece kazanç için kullanan kimse.
Kitap: Burada Kur’an.
Ahir zaman: 1. Son zaman 2. Dünyanın son günleri, kıyametin kopmak 
üzere bulunduğu günler veya yıllar.
Kaypak: Sözünde durmayan, dönek. Osmanlılar, Uzunyayla’yı önce Av-
şarlar’a vereceklerdi sonra bundan vazgeçtiler. O nedenle “kaypak” diyor.

Aşağıdan iskân evi geliyor
Bezirgânlar koç yiğide gülüyor
Kitabın dediği günler oluyor
Yoksa devir döndü ahir zaman mı?

Aşağıdan akça çığın ötünce
Katar başı mayaların sökünce
Şahtan ferman Türkmen eli göçünce
Daha da hey Osmanlı’ya aman mı?

Dadaloğlu’m sevdası var başımda
Gündüz hayalimde gece düşümde
Alışkan tüfekle dağlar başında
Azrail’den başkasına aman mı?

Not: Aynı ayakla söylenmiş Karacaoğlan'ın da bir şiiri var. Ancak Ka-
racaoğlan'ın Osmanlı'yla, tüfekle, topla bir ilgisi yok. O nedenle bu şiir 
Dadaloğlu'na aittir.
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Gülhan ÇABUCAK
(AvşarBabamBenim)

Ozan cana selam olsun
Dağa taşa beyan olsun
Kurda kuşa ayan olsun
Kan değil bu! CAN BAĞI can!

CAN BAĞI

Mert baba can takdir etmiş
Gülhan benim kızım demiş
Yufka yürek yüce devmiş
Kan değil bu! CAN BAĞI can!

Kalem oldum yazmaz oldum
Cahil idim kurnaz oldum
Denge buldum cambaz oldum
Kan değil bu! CAN BAĞI can!

Dilbaz idim ahraz oldum
Kara kışa ben yaz oldum
Lügatlere sığmaz oldum
kan değil bu! CAN BAĞI can!

Babam gibi gördüm bilin
Atam gibi sevdim bilin
Vatan Toprak dedim bilin
Kan değil bu! CAN BAĞI can!

Gülhan yazar haktan yana
vefa hürmet sözüm sana
Şeref verdin! Sen çok yaşa
Kan değil bu! CAN BAĞI can!
15.02.2012
Şiir:  Gülhan Can Ceyhan
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EMİŞ’İN AHI

 Katil Ahmet, kardeşi Hacı ve Çolak eşkıya bu üç 
azılı katil, sayısız cinayetlere, yol kesmelere, çalıp çırp-
maya, para karşılığında adam öldürmeye kadar her 
türlü pisliğe bulaşan, adını koyamadığım mahlûkat-
tandı. Bölgede adını duyuran eşkıya Gökçe de bunla-
ra katılmıştı. Hangi sebepten olduğu bilinmez, araları 
açıldı. Adı geçen eşkıyalar Tomarza’nın Çanakpınar 
Köyünde bir evde yazın gelmesini beklerlerken, Gök-
çe bir fırsatını bulup, giderek katillerin yerini Kayseri 
valisine haber verdi.

 Vali beraberinde kalabalık jandarma ile aniden 
Çanakpınar Köyüne gelerek katillerin bulunduğu evi 
bastılar. Katiller teslim olmayı reddedince, Vali evin 
yakılmasını emretti. Köyün dışında Kaçıp gidebilecek-
leri yollar üzerine jandarma yerleştirilmişti. Bu yan-
gında Vali eşkıyaların kaçmasına göz yumdu. Onları 
vururken suçsuz insanların da yanlışlıkla vurulmama-
sı için. Eşkıyalar kaçıp köyün dışına çıkınca pusuda 
bulunan jandarmalar tek tek onları vurarak öldürdü-
ler. Bu eşkıyalar o kadar ünlü idiler ki beşikte çocuk-
lar dahi korkardı. Halkı öldürüldüklerine inandırmak 
için ölülerini Pınarbaşı’na götürüp, yerlere yatırarak 
üç gün herkese gösterdiler.Y ı l m a z    I L I K
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 Onların da anası, babası ağladı, karaları bağladı. 
Aşağıda ki ağıdı da adı bilinmeyenler söyledi. Emiş’in 
ve nice Emişlerin ahı (1) yerde kalmamıştı.

Sanki biz yangından kaçtık
Gece Gezbelini (2) aştık
Karacabeli’n doruğunda 
Orda bir plana düştük

Karacaören’in başında
Çolak’ım kaldı taşında
Gökçek de ihanet etti
Yengeleri sağ peşinde

Çolak’ın kardeşi Ali
Sağ böğrüne geldi Vali
Ben tütünden bunalıyom
Kapıyı aç itin oğlu

Zor olur kardeş acısı
Yalım yakar bacıyı
Hepiniz uykuya yatın
Bekçi koyun, küçük Hacı’yı

Aziziye’ye varıncağaz
Tepe mahalleye koydular
Katil Ahmet’i bilerek
Çolak hangisi dediler

Katil Ahmet çete başı
Yukardan dereye bakar
Kimi tabancasını alır
Kimi saatini takar

Kağnı ilen getirdiler
Teker çaldı kollarını
Kuru yere yatırdılar
Anam görsen hallerini

Siz Çolak’ı bildiniz mi?
Üç katar atar fişeği
Öldürmüşler sıra sıra
Üçü de Deller uşağı (3)

1- Ah: Beddua.
2- Gezbeli, Develi Tufanbeyli arasında bir dağ geçidi.
3- Deller: Bir Avşar obası.
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GÖNÜL POSTASI GELMEDİN
Bugünde yolunu bekledim durdum
Gönlümün postası gelmedin yine
Günleri aylara ekledim durdum
Gönlümün postası gelmedin yine

Turan KORKMAZ

Bağlarım virane hara düşürdün
Şeyda’yı bülbülüm zara düşürdün
Halden anlamayan yâre düşürdün
Gönlümün postası gelmedin yine

Ne olur gönlüme dolmayı dene
Bekletme yolunu gelmeyi dene
Dertlerim artıyor çıktı bir bine
Gönlümün postası gelmedin yine

Zülfüyüm telini bağla da gönder
Gönülden gönüle ağla da gönder
Gurbeti sılaya dağla da gönder
Gönlümün postası gelmedin yine

Sana bağışladım gönül kalemi
Ne olur güldürme eli âlemi
Bilmem çok mu gördün bana selamı
Gönlümün postası gelmedin yine

Turan’ım yaramı azdırma yeter
Âlemi cihandan bezdirme yeter
Yaşlandı bedenim gezdirme yeter
Gönlümün postası gelmedin yine

Turan KORKMAZ 12
13/11/2016
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 Hikâyeyi Abdurrahman Turgut’tan dinleyince ak-
lıma geldi.

 Köylerde ilginç insanlar vardır.(Ben köyde diyo-
rum, siz istediğiniz yere yorun) Bu insanlarda, bir ken-
dini beğenmişlik, bir kibir vardır ki değme gitsin. Her 
şeyin en iyisini kendisi yapar. En güzel tarım aletleri 
ondadır. Bir tırmığı vardır, sanırsın Uzay gemisi Atıl-
gan, tırpanı en iyi kesen tırpandır. Küreğini anlatır, 
Alman mavzeri olsa bu kadar olur. Onun ineği köyün 
en çok süt verenidir. Massey Ferguson 135’lik traktör-
le, onun iki katı kuvvette olan traktörlerin çekemediği 
şeyleri çektiğini iddia eder. Rüya görür, sanki bütün 
ölümlerden güzel Rabbim onu haberdar ediyordur. 
İnsanla evliya arası bir yerde olduğunu düşünür, yük-
sek sesle dillendirmese de...

 Böyle tarzı olan bizim köylü ismi lazım değil bir 
rahmetlinin, köyde bir komşumuzun traktörü vardı 
da ona şöyle bir söz sarf edilmişliğine şahidim:

-Ne şişiyon (Oysaki o komşumuzun traktörü ile övün-
mesi gibi bir durum asla söz konusu değildi) oğlum Necip TOPUZ

HA GAVURA HA DAMA ÇIKACAK!
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senin moturuyun arka tekeri kadar benim çay küllü-
ğüm var. Ne anlama geliyorsa nasıl bir kibir hali ise 
Allah bilir.

 Gelelim Abdurrahman’ın anlattığı hadiseye:

 Kendisi bana teyze oğlu düşer. Bünyan’ın İğdecik 
Köyündendir. Bizim tiplerden biri de onların muhi-
tindendir. Her konuda övünmeyi seven bir Türkmen 
yaşlısıdır. Bir gün yine övünmeye başlamış “çıtırtıya 
uyanırım” diyormuş. Uykusunun ne kadar ağır oldu-
ğunu bilen komşuları buna bir oyun yapmaya karar 
vermişler. Eskiden yaz gecelerinde damlarda yatılır-
dı. Bizimki de tabiatıyla damda yatıyor. Arkadaşları 
sabahın erken vaktinde karyola ile birlikte bizimkini 
almışlar ana yolun ortasına koymuşlar bizimki hala 
uyanmıyor. Yukarı köylerin yolcusunu toplayıp şehre 
gidecek olan otobüs karyolanın yanına gelmiş korna-
ya basınca bizimki uyanmış uykulu gözlerle otobüsü 
görünce:

-Ha gavura ha dama çıkacak!

 Güzel Rabbim yüzünüzden gülücüğü eksik etme-
sin...
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ANADOLU’M
Atalarımdan yadigâr,
Benim cennet Anadolu’m.
Tüm insanları fedakâr,
Benim canım Anadolu’m.

Seni seven, düşer aşka.
Sende ki güzellik başka,
Herkes görebilse keşke,
Benim güzel Anadolu’m.

A.Zeynep ŞAHİN

Çilelisin, biliyorum.
Her cefana eriyorum.
Gayrı huzur diliyorum,
Benim şirin Anadolu’m.

Dağlar birbirine bakar.
Yaylaların ne hoş kokar!
Irasam, hasretin yakar,
Benim cennet Anadolu’m.

Ayrı güzel kışın, yazın.
Çekilir, her türlü nazın.
Heder canım, oğlum, kızım.
Benim canım Anadolu’m.

Kutsaldır, toprağın taşın.
Gayrı ağrımasa başın,
Çağlar akar gözden yaşım,
Benim güzel Anadolu’m.

Anadolu’m, dertler bitmez!
Barışsız, bacalar tütmez.
Sevenler ihanet etmez,
Benim özel Anadolu’m.

Sen gibi ben de anayım.
Hep güzellikten yanayım.
Sevene kurban olayım,
Benim vatan Anadolu’m.
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AL ALMA HALAYI
 Oyun yalnız Kadınların, erkeklerin ve kadın-er-
kek karışık oynanabilen türkülü bir oyunudur.

 Oyun Kayseri ilinin Pınarbaşı, Tomarza ve Sarız 
ilçelerinde Avşarlar tarafından, demece-çevirmece 
şeklinde oynanan, anonim bir oyundur.

 Oyunun müziği Kayseri ili, Pınarbaşı ilçesinin 
Kızılören köyünden Okan Avşarkocaoğlu tarafından 
notaya alınmıştır. Oyun 4/4’lük bir ölçüye sahip olup, 
uşak makamındadır.

 İlk dörtlüğünü halay çekenler söyler. Ardından 
davul zurna bu sözleri tekrar eder. 

Okan AVŞARKOCAOĞLU

Oyunun Türküsü:

Al alma gızıl alma  -   Amman Amman nazlıda yar. 
Yollara dizil alma   -   Böön aaşam bize gel  
Yar gapıdan geçerken   -   Amman Amman nazlıda yar
Cöbümde ezil alma   -   Böön aaşam bize gel  

Al almayı dişledim   -  Amman Amman nazlıda yar
Sapını gümüşledim - Böön aaşam bize gel  
Gardaş geldi vermedim -Amman Amman nazlıda yar
Yar geldi başladım   -   Böön aaşam bize gel  
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OYUNUN OYNANIŞI:
1. Sağ ayak sağa doğru atılır. 
2. Sol ayak sağa doğru atılır.
3. Sağ sağa doğru atılır.
4. Sol ayak sağ ayağın yanına parmak ucunu vurarak 
dizler yukarıya çekilir. 
5. Sol ayak geriye basılır.
6. Sağ ayak geriye basılır. 
7. Sol ayak geriye basılır.
8. Sağ ayak sol ayağın yanına parmak ucunu vurarak 
dizler yukarıya çekilir.
9. Oyun bu şekilde devam eder.

Al almanın dördünü   -   Amman Amman nazlıda yar
Sev yiğidin merdini   -   Böön aaşam bize gel  
Seversen bir güzel sev   -   Amman Amman nazlıda yar
Çekme çirkin derdini   -   Böön aaşam bize gel  

Al alma soyulurmu   -   Amman Amman nazlıda yar
Gözele doyulurmu   -   Böön aaşam bize gel  
Gözel saran yiğidin   -   Amman Amman nazlıda yar
Golları yorulurmu   -   Böön aaşam bize gel 

Al alma yükegoydum   -   Amman Amman nazlıda yar
Ağzını dike goydum   -   Böön aaşam bize gel  
Aldım yârin elinden   -   Amman Amman nazlıda yar
Boynunu büke goydum   -   Böön aaşam bize gel

Alma:Elma
Böön:Bugün
Aşam:Akşam
Cöb: Cep
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BU GÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM

Bugün benim doğum günüm
Elli yılda çöktü gönlüm
Gurbet elde geçti ömrüm
Çok yıprattın beni dünya

Hep yüzüme gülenleri
Kimsesizken dövenleri
Arkam sıra sövenleri
Öğrettin be yalan dünya

Gözlerine bakındığım
Kurttan kuştan sakındığım
Hep derdimi yakındığım
Yardan ayrı koydun dünya

Dağlarda seyran etmeyi
Yar ile koyun gütmeyi
Soğanla kuru ekmeyi
Özlettin be yalan dünya

Solmaz’ım yanar haline
Geçmiyor sözüm gönlüme
Geçen gün dönmez geriye
Yaktın beni nara dünyaSolmaz ARIK
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Gülseren AVŞARKOCAOĞLU

MALZEMELERİ:

5-6 Parça Tarhana
6 Su Bardağı Su
1½  Çay Kaşığı Tuz
1 Çorba Kâsesi Yoğurt (İsteğe bağlı)
1 Yemek Kaşığı Nane
3 Yemek Kaşığı Tereyağı
1 Diş Sarımsak

TARHANA ÇORBASI
(6 Kişilik)

HAZIRLANIŞI:

 Akşamdan tarhanalar ılık suya koyulur. Ilık suda ıs-
lanıp yumuşayan tarhana iyice ufalanır. Yeteri kadar su-
yuyla beraber tarhanalar tencereye koyulur. Yoğurt ve 
tuz eklenir. Kaynayana kadar karıştırılır. Dövülerek sa-
rımsak, eritilen tereyağında nane ile birlikte yakılarak, 
kaynamakta olan çorbaya yavaş yavaş ilave edilir. Sıcak 
olarak servis yapılır.

Kaynak:
Emine AVŞARKOCAOĞLU
Gülseren AVŞAKOCAOĞLU
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GETİRİN BİZE

Alıp götürdüler bir gün izine,
Getirin Kübra’yı dönmedi bize.
Beyaz benzine de güzel yüzüne,
Getirin Kübra’yı dönmedi bize.

Sessiz sakin bir köşede oturur,
Bazen hiddetlenir kızar birine.
Bir ambulans Kayseri’ye götürür,
Şimdi kim otursun O’nun yerine?

Annesi, babası geldi uzaktan,
Acı haber bizi yürekten yıktı.
Sabır ve metanet dilerim haktan,
Umulmadık vaka nereden çıktı?

Çok perişan oldu arkadaşları,
Yatağı bomboşta, dolabı ıssız.
Silin gözünüzden akan yaşları,
O gitti dünyadan suçsuz günahsız.
10.01.2004

İbrahim MUCUK         



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

33 34

Okan AVŞARKOCAOĞLU

İNSAN
 Anadolu’da ölüm doğum döngülü törenlerin ru-
hun beden değiştirmesi gibi inançların Şaman kül-
türünün bir devamı olduğu bilinmektedir.  Anadolu 
motiflerinde sık sık rastlanan insan figürü daha çok 
erkek ve kız çocuğu olarak betimlenmiştir1.

 Bu figürler dokuyan kişinin erkek çocuk beklen-
tisini veya gurbetteki sevgiliyi anlatır.  Bu motifler ça-
lışmanın ve yaratıcı aklın sembolüdür. Objeleri bir süs 
gibi görebilen göçebelerin stilize etmeleridir. Doğal 
yetenekleri olan bu kişiler, duru kafa ve ruh yapıları 
ile yalın yaşamlardaki arınmışlıktan kaynaklanan bir 
yaratıcılığa sahiptirler2.

 İnsan motifinin belli bir kişiyi anımsamak, anmak 
için yapıldığı düşünülebilir. Duvar panolarında rast-
lanılan insan figürleri ise daha çok av büyüsü ile ilgi-
lidir. Dokumalardaki insan figürleri daha çok çocukla 
ilgili olup, dokuyan kişinin kız veya erkek çocuk bek-
lentisini yansıtır3.
Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
1 Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
2 Çatalhöyük’ten Bugüne Anadolu Motifleri, Mine Erbek, Dösim Yayın-
ları.
3 T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, El Sanatları Teknolojisi, Karışık Motif Çi-
zimleri, 211GS0084, Ankara 2011, Sayfa 10.
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Çizim: Okan AVŞARKOCAOĞLU
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GELİR BANA

Akıl ermez neler vardır işimde
Nice karsız dağdan; kar gelir bana
Gündüz hayalim de, gece düşümde
Uyanır, ağlarım, ter gelir bana.

Taşa dokunuyor benim sözlerim
Dünya bir tarafa, seni özlerim
Her nereye baksam arar gözlerim
Seni görememek zor gelir bana.

Ey sevdiğim; etme bana itiraz
Dayanamam gayrı gel biraz, biraz
Yanağı al gibi, dudağı kiraz
Derdimin dermanı yar gelir bana.

Halil Daylak’ım da yazar kalemim
Benimle beraber gezer kalemim
Gönlüm sende ama çizer kalemim
Üzerini çizmek ar gelir bana.

Halil DAYLAK



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

39 40

Prof.Dr.Remzi KILIÇ

 Gazi milletin torunlarına selam olsun. Allah şehit-
lerimize rahmet eylesin. Bizlere de emanetlerini koru-
mak ve yüceltmek için birlik, dirlik, sağlık ve kuvvet 
versin. Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 bütün yokluk-
lara ve olumsuzluklara rağmen kazanılmış bir Zafer 

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ
*Prof. Dr. Remzi KILIÇ, remzikilic@mynet.com
Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

olarak tarihimize geçmiştir. Çanakkale, savaştan çok 
bir destandır. Müslüman Türk Milleti’nin tarihe ken-
disini bir kez daha imanla kaydettiği yer olmuştur.

 Mehmetçiklerimiz 97 yıl önce, göğsündeki iman 
ile güçlü görünen düşmana, unutamayacağı bir ders 
vermiştir. Allah’ın kendilerine bahşettiği şehitliğe se-
verek kucak açmışlar ve bir gül bahçesine girercesine 
kara toprağa girmişlerdir. Fiilen bir yıldan fazla süren 
Çanakkale savaşlarının seyrine ve yer yer kesitlerine 
bir göz atalım;

 I. Dünya Savaşı başlamadan önce durum şöyledir: 
İngiltere’nin toplam 710 bin askeri, 250 savaş gemi-
si, denizaltı ve kruvazörü bulunmaktadır. Fransa’nın 
toplam 3,5 milyon askeri, 105 savaş gemisi, denizaltı 
ve kruvazörü vardır. Rusya’nın toplam 4.400 bin aske-
ri, 65 savaş gemisi, denizaltı ve kruvazörü mevcuttur. 
Türklerin bütün cephelerinde toplam 2.300 bin askeri 
vardır. Kayda değer savaş gemisi, denizaltı ve kruvazö-
rü yoktur. Bir tarafta dünyanın en güçlü devletleri ve 
donanmaları öbür tarafta bütün cephelerde saldırıya 
uğramış bir Osmanlı Devleti vardır. Çanakkale Türk 
ve Dünya tarihinin en büyük savunma savaşıdır.

 3 Ocak 1915’de İngiliz Bahriye Nazırı Çörçil, Ça-
nakkale önündeki müttefik İngiliz-Fransız filosu Baş-
komutanı Amiral Karden’den Çanakkale’yi yalnız 
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deniz kuvvetleriyle zorlamanın başarılı olup olmaya-
cağını sorar. Amiral Karden buna 5 Ocak’ta, Çanak-
kale’nin bir vuruşla değil, çok sayıda gemi ve geniş öl-
çüde bir harekât ile ele geçirilebileceği cevabını verir. 
8 Ocak’taki toplantıda Harbiye Nazırı Lord Kicner, 
Çanakkale için 150 bin kişilik kara ve deniz kuvvet-
lerinin bulunması gerektiğini belirtir. Amiral Karden, 
11 Ocak 1915’te bu harekâtın dört aşamada yapılması 
gerektiğini bildirmiştir.

1)Boğazın ağzındaki savunma tesislerinin tahribi.

2)Boğazın içindeki savunma tesislerinin tahribi.

3)Çanakkale dar geçidindeki savunma tesislerinin 
tahribi.

4)Mayın hattından açılacak bir gedikten ilerlenerek, 
yukarıda bulunan savunma tesislerinin tahribinden 
sonra, Marmara Denizi’ne ve başkent İstanbul’a giril-
mesi.

 13 Ocak’ta toplanan İngiliz Harp Meclisi; siya-
si durumun Rusya’ya yardım etmek, Bulgaristan’ın 
merkezî devletlere katılmasını önlemek, Doğu’da bir 
şeyler yapılmadıkça Almanlara kesin bir darbe indi-
rilemez, İstanbul hedef olmak üzere Gelibolu Yarıma-
dası’nı ele geçirmek fikri üzerine karar almıştır. Şubat 

ayı içerisinde yapılacak deniz harekâtı ile birkaç hafta 
içerisinde kesin sonuç almayı hesaplamışlardı. Fransa 
Bahriye Nazırı ile yapılan görüşmeden sonra İngilte-
re Bahriye Nezareti 15 Ocak’ta tasarlanan harekâttan, 
Rus Başkomutanlığını haberdar etti. Rus Hükûmeti, 
Karadeniz Boğazı önünde yapılacak harekâtta mütte-
fikleri destekleyeceğini ve Rus  kara kuvvetlerinin de 
hazırlanacağını belirtmiştir.

 28 Ocak tarihli harp meclisinin ikinci toplantısın-
da Çörçil’in ısrarlı tavırları ile İtilaf devletleri, Çanak-
kale’de savaşa karar verdiler.

 3 Kasım 1914’te Çanakkale boğazı ağzındaki tab-
yaların kısa bir bombardımanından sonra bu cephede 
üç buçuk aylık bir durgunluk olmuştu. Bu esnada İti-
laf devletleri Çanakkale’ye sefer açılmasını tartışıp ka-
rarlaştırmışlardır. Türkler de Çanakkale savunmasını 
pekiştirmişlerdir.

 12 ve 13 Şubat’ta boğaz önündeki düşman filo-
su atış eğitimleriyle meşgul oldu. 14 Şubat’ta, Midil-
li Adası’nın bir haftadan beri İngiliz işgalinde olduğu 
öğrenildi. Fransızlar müttefik filonun Amiral Karden 
emrine verilmesini kabul ettikten sonra Karden’in ya-
nına ikinci komutan olarak de Robek ve Komodor 
Keysi’ye de kurmay başkanı olarak verdiler. Fransız-
lar da Şubat başlarında Çanakkale üzerine geldiler. 15 
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Şubat’ta yapılması kararlaştırılan taarruz deniz uçak-
ları ve mayın arama tarama gemilerinin henüz hazır 
olmamasından dolayı 19 Şubat’a bırakılmıştı.

 Türk tarafı, bu taarruz karşısında; Barbaros ve Tur-
gut muharebe gemileri ile boğazdaki mayın engelleri 
gerisinde yer alarak düşmanı karşılayacaklar ve ken-
dilerini feda edercesine karşı koyacaklardı. Yavuz ve 
hafif kuvvetler, İstanbul Boğazı’nı savunacaklardı. Sa-
rayburnu-Kız Kulesi arasında mayın engelleri kurula-
cak ve bunlar, harp gemileriyle kıyı topları tarafından 
korunacaktı. Torpidobotlar, Marmara’da gece hücum-
ları yapacak, buna rağmen düşman İstanbul Boğazı’na 
girerse sonuna kadar çarpışılacaktı.

 Düşman kuvvetleri, vaktiyle 19 Şubat 1807’de Mar-
mara’ya girmiş olan bir İngiliz filosunun bu hareketi-
nin tam 108. yıldönümü günü olan 19 Şubat 1915’i 
Boğaza yapacakları büyük taarruzun başlangıç günü 
olarak seçmişlerdi. Saat 09.35’de Kumkale ve Orha-
niye tabyalarına ateş açılmasıyla başlayan bombar-
dımandan, sonra Ertuğrul Koyu ve Seddülbahir’i de 
içine aldı. Menzil 1700 metrenin üstünde olduğu için 
tabyalar bir karşılık veremediler. O gün akşama kadar 
bombardıman sürmüştür. İki üç gün boyunca fırtına 
olmuştu. 24 Şubat’ta öğleden önce sekiz İngiliz, dört 
Fransız savaş gemisi, Çanakkale Boğazı girişine yak-
laşıp geri çekilmişlerdir. 25 Şubat’ta yeniden bombar-

dımana başlamışlardır. Donanma başarılı olmadıkça 
kara birliği kullanılmayacaktı. 25 Şubat saat 11’de bü-
tün boğaz ağzındaki tabyalar düşmanın şiddetli ateşi 
altındaydı. İlk hücum Amiral de Robek tarafından ya-
pılmıştı. Akşam düşman gemileri Bozcaada’ya doğru 
çekilip giderken, Boğazı zorlama planının birinci saf-
hası sona ermiş ve bu iş bir hafta içinde tamamlanmış-
tı.

 19-25 Şubat arasında yapılan saldırıda, Boğaz ağ-
zındaki dört tabya tahrip olmuş, düşmana boğaza giriş 
yolu açılmış oluyordu. 26 Şubat’ta harekete geçen düş-
man Çanakkale - Kilitbahir bölgesine kadar bulunan 
bataryaları tahrip edecekti. 28 Şubat şiddetli poyraz 
fırtınasıyla başladı. Mart ayı da kötü hava ile girmişti. 
Düşman gemileri, Türk savunma hattına yaklaşınca 
şiddetli karşılık alıyordu. Anadolu ve Rumeli kıyıla-
rında ki, bataryalar ile 3-6 km’den savaşa başladılar. 
Düşman her iki kıyıdaki bataryaların tedirgin edici 
ateşine uğradı.

 İngilizler: Kuin Elizabet, Infıleksıbıl, Agamem-
non, Lord Nelson, Vencens, Oşın, Irizistıbıl, Macestik, 
Konopaş, Kornvolis, Suviftşur, Albion, Tiriyamf ve 
Prens Corc muharebe gemileri ve Dablin Safir, Minev-
ra, Ametist kruvazörleri ile Fransızlar: Sufren, Golva, 
Buve ve Şarlman muharebe gemileriyle gelmişlerdi. 
İngilizler aynı tarihlerde Limni’ye iki deniz piyade ta-
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buru ile gelmişti. 3. Avusturalya Tugayı da İskende-
riye’den Çanakkale’ye hareket etmişlerdi. Fransızlar, 
Yakındoğu seferi kuvveti adı altında önden bir tümen 
göndermişlerdi.

 Deniz uçakları şu ana kadar bir iş görmemişlerdi. 
Kara birliklerine şiddetle ihtiyaç vardı. 4 Mart’ta düş-
manlar, Kumkale ve Yenişehir ile Ertuğrul ve Orhani-
ye’yi tahrip etmişler ve buraları dörder makinalı topla 
donatmış, birer deniz piyade bölüğü çıkarmaya karar 
vermişlerdi. Bu arada yukarıda adı geçen gemiler de-
vamlı takviyeli bombardımana devam ediyorlardı.

 6-7 Mart günleri boğaza giren gemilerinin mayın 
tarama ekibi, bu aramada Mesudiye, Soğanlı, Muini 
zafer, Havuzlar ve Kepez bataryalarının şiddetli ateşi 
karşısında hiçbir şey yapamadılar. 8 Mart günü, Nus-
ret Mayın Gemisi’nin Erenköy Koyu’na yaptığı bir ma-
yınlama hareketi tarihi bir önem taşır. Nusret Mayın 
Gemisi’ni ve O’nun yürekli personelini burada anmak 
bir minnet borcudur. Türk tarafında 46 adet mayın 
vardır. Öyleyse Çanakkale’nin güneyinde 400’den fazla 
mayın denize nasıl serpilmişti? Rus savaş gemileri sık 
sık Karadeniz boğazına mayın döşüyorlardı. Bunların 
bir kısmı akıntıya kapılarak boğaza geliyor ve topla-
nıyordu. Diğerleri de, Alman ve Türk mayın tarayıcı 
gemiler aracılığı ile birer birer toplanıp Çanakkale’ye 
getiriliyordu.

 19 Şubat’ta başlayan yoğun bombardıman 18 
Mart’a kadar bütün şiddeti ile devam etmiş, sürekli 
Kumkapı ve Gelibolu ile boğazın içindeki Türk tabya-
ları İngiliz-Fransız savaş gemileri ve uçakları tarafın-
dan bombalanıyordu. Bu durum bir ay sürmüştür.

 14-15 Mart 1915 gecesi boğazda yapılan mayın 
arama taramasında gemilerin personeli gönüllü deniz 
erlerinden teşekkül edilmişti. Bu harekâtta dört balık-
çı gemisi ile iki istimbotları hasara uğradı. Düşman 
kuvvetleri bu arada 27 ölü 43 yaralı vermişlerdi. Bu 
mayın aramaları sonunda düşman mayın arama tara-
ma gemilerinin üçte biri batmış veya kullanılmaz hale 
getirilmişti.

 17-18 Mart gecesi saat 22.00’den itibaren, üç Muh-
rip ile yedi İngiliz ve Fransız arama tarama gemisi, 18 
Mart saat 02.00’ye kadar Karanfil burnu ile Akyar-
lar arasında mayın aramasına devam ettiler. Bir şeye 
rastlamadıklarını ve bu bölgenin temiz olduğunu ra-
por etmişlerdi. 18 Mart’ta müttefik düşman kuvvetle-
ri; üç tümen deniz gücü ile en ünlü ve son teknoloji 
ürünleri olan on sekiz büyük savaş gemisi ile ve sa-
vaş uçaklarıyla Çanakkale boğazına yüklendiler. Düş-
man filosunun amacı 18 Mart’ta yapacakları büyük 
taarruzda Çanakkale ve Kilitbahir tabyaları ile mayın 
bölgesini savunan sabit ve seyyar bataryaları bir anda 
susturmaktı. Mayınları tarayarak 800 metre genişli-
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ğinde serbest geçit oluşturarak Marmara’ya girmekti. 
18 Mart’ta Çanakkale boğazı muharebesi çok şiddetli 
bir şekilde cereyan etmiştir. Yedi saat süreyle, düşman 
birlikleri bütün kuvvetiyle Türk tabyalarına ateş yağ-
dırmışlardı. Kesin neticeyi alarak Marmara’ya girmeyi 
hedeflemişlerdi. Düşman tümeni özellikle 2. Tümen 
müthiş bir manzara ile karşılaşmıştı. Nusret’in Eren-
köy açıklarına döşediği mayınlar etkisini göstermeye 
başlamıştı.  Sonuçta müttefik düşman filosu üç büyük 
gemisini, Irizistıbıl, Oşın ve Buve’yi kaybetmişlerdi. 
Üç tanesi de; Infıleksıbıl, Golva ve Sufren, ağır yara 
alarak devre dışı bırakılmıştı. Düşman kuvvetlerinin 
üçte biri imha edilmişti. Düşman için büyük bir hayal 
kırıklığı olan bu sonuç, Türk askeri için büyük bir de-
niz zaferi olmuştur.

 İngiliz Çörçil, yıllar sonra, 1 Ağustos 1930 tarihli 
Paris’te yayınlanan bir dergide; “Fırtınalı bir günde 8 
Mart 1915 sabahı, İngiliz muhriplerinin geri çekilmiş 
olduğu bir saatte, NUSRET adındaki “Türk Mayın Ge-
misi”  bilinen mayın hatları önüne, boğazın orta hat-
tına paralel yeni bir hat kurdu… 1915 yılında bütün 
Avrupa’da milyonlarca insan bir ölüm kalım mücade-
lesine girmişti. Büyük taarruzlar yapılmaktaydı… İki-
üç milyon asker ölü ve yaralı idi. Dört- beş bin harp 
gemisi denizlerde hareket halindeydi. Fakat Nusret 
mayın gemisinin gizlice döktüğü bu 20 demir kap, 
harbin devamı ve dünyanın geleceği bakımdan diğer 

bütün gayretlerden daha mükemmel ve daha keskin 
sonuçlu hedeflere varmak içindi. Bu engel, İngilizler 
tarafından başarı ile başlanmış olan Çanakkale ha-
rekâtını durduran ve yalnız başına Çanakkale’nin ge-
çilmesini önleyen bu engel, Türkiye’yi bir bozgundan 
kurtardı ve harbi uzattı. Bu yüzden mağluplar kadar 
Avrupa’da sarsıldı. Polonya, Galiçya, Suriye, Balkanlar, 
Filistin ve Kuzey İtalya topraklarının örttüğü altı-ye-
di milyon insan, düşmanlarının kurşun ve gülleleriyle 
değil, 18 Mart sabahı Çanakkale’de tel hatları üzerinde 
gerili duran 20 demir kap yüzünden yok olup gitti”, 
demektedir.

 23 Mart 1915’ten sonra sadece deniz harekâtı ile 
Çanakkale’nin geçilemeyeceğini anlayan düşman kuv-
vetleri, kara harekâtına ağırlık vermeyi, denizlerde de 
takviye eylemeyi kararlaştırdılar. 25 Nisan 1915’de 
başlayan kara harekâtı öncesi düşman kuvvetleri 60 
taşıt gemisi, 30 kadar balıkçı gemisi, 90 kadar harp ge-
misi, birçok römorkör ve yardımcı araçla, hepsi 200 
parça civarında olup faaliyet halindeydi. Sayısı biline-
meyen savaş gemileri himayesinde Arıburnu, Kabate-
pe arasında düşmanın çıkarma yaptığını görmekteyiz. 
Seddülbahir ve Hisarlık sırtları ve Kumkale-Yenişehir 
arasında birçok gemi ve çıkarma kuvvetleri bulun-
maktaydı. Sırasıyla; Arıburnu, Seddülbahir, Kumkale, 
Saros Körfezi ve Besike çıkarmalarından sonra, 1. 2. 
ve 3. Kirte savaşlarını zikredebiliriz.
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 7 Haziran 1915’te İngiliz Harp Meclisi; Çanakkale 
seferinin devam ettirilmesine karar vermişti. Düşman 
kuvvetleri hazırlıklarını tamamlayarak, 7 Ağustos’ta 
Anafartalar’a çıkarma yaptılar. 8 Ağustos’ta burada bir 
adım dahi ilerlemeleri mümkün olmadı. Bu başarılar 
8-9 Ağustos gününde Anafartalar Gurubu komutan-
lığına atanmış olan Albay Mustafa Kemal’in eseri idi. 
Çünkü O askerlerine: “Ben size taarruzu değil, ölmeyi 
emrediyorum” diyordu. 1915 Yılının Ağustos, Eylül, 
Ekim ayları boyunca kara savaşları bütün şiddetiyle 
devam etmiştir. Düşman tarafının, Anafartalar ha-
rekâtının başarısızlıkla sonuçlanması üzerine Gelibo-
lu Yarımadası’nı terk etmek zorunda olduklarını gö-
rüyoruz.

 6 Aralık 1915’te düşman kuvvetleri, “Çanakkale’yi 
geçilmez”, olarak boşaltma kararı almışlardır. 6-7 Ara-
lık’ta Anafartalar ve Arıburnu’nu boşaltmak üzere ha-
rekete geçip, 17-18 Aralık gecesine kadar, 6 feribot, 13 
layter, 10 çeşitli araç, 44.000 kişi, 130 top, 3000 hayvan, 
çeşitli gereç ve mühimmat geceleri taşındı. 25 Nisan 
1915’ten Ocak 1916’ya kadar sekiz ay boyunca yapılan 
çok şiddetli taarruz ve 4 kara harekâtı da düşmanın 
hezimeti ile sonuçlanmıştır.

 Çanakkale savaşı, Türk ve Dünya tarihinde eşine 
ender rastlanır eşsiz bir zaferdir. 1914-1918 yılları ara-
sında süren 1. Dünya savaşının en kanlı cephesi şüp-

hesiz ki, Çanakkale cephesidir. Çanakkale savaşı kü-
çücük bir kara ve deniz parçası üzerinde cereyan eden 
müthiş bir ölüm kalım mücadelesidir.

 İtilaf devletleri ki, İngiltere, Fransa ve Rusya’nın 
amaçları; Çanakkale boğazını geçerek, bir an evvel İs-
tanbul Hükümeti’ni savaş dışı bırakarak, Rusya ile Ka-
radeniz’de birleşerek, Akdeniz ve Karadeniz arasındaki 
kuvvetlerin birbirine irtibatını sağlamak istiyorlardı. 
Düşman kuvvetleri gerek sayı, gerekse teçhizat ola-
rak, Türk kuvvetlerinden kat kat üstündü. Dünya’nın 
en güçlü filosuna ilaveten, Fransız Deniz Kuvvetleri 
ve bu iki devletin ordularının yanı sıra sömürgelerden 
topladıkları kuvvetlerle ezici bir sayı ve teknolojiye sa-
hiptiler.

Müslüman Türk’ün en büyük aşkı, vatanına duyduğu 
aşktır. Bu yüce millet Allah’ını sevdiği gibi, vatanını 
canından çok sever ve ona hizmet eder. Vatan için öl-
mek, şehitlik mertebesine ulaşmak, her Türk için elde 
edilebilecek en büyük şereftir. Elbette yaşamak ve ha-
yatın bütün nimetlerinden yararlanmak herkesin en 
doğal hakkıdır. Fakat Türk’ün bütün benliğini yurdu-
nu korumak ve bağımsızlığını yaşatmak inancı sardı-
ğı an, ateş yağmuru altında dahi olsa, ölesiye savaşır 
mücadele eder.

 İşte, Türk ordusu yüzyıllardan beri sadece Yüce 
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Türk Milleti’ni, hür, bağımsız ve müstakil olarak ya-
şatabilmek için, milletini, vatanını, bağımsızlığını, 
bayrağını düşünmüş ve bu uğurda ölmekten çekine-
memiştir. Tarihimizin altın sayfalarından biri olan 
Çanakkale Zaferi, Türk askerinin tarihimizde kazan-
dığı en büyük zaferlerden biridir. Ölüm saçan düşman 
topları, tüfekleri karşısında, Türk ordusu var gücüyle 
savaşmış, vatan toprağını düşman çizmesi ile çiğnet-
memiştir. Çanakkale; imanı ve gönlündeki vatan sevgi-
sinden başka savunma aracı olmayan Türk Milleti’nin 
çağın en gelişmiş araç gereçleriyle donatılmış güçlere 
karşı, Türk’ün kahramanlığını, yiğitliğini bir kez daha 
gösterdiği ve vatanı, milleti, hürriyeti için kıyasıya 
mücadele verdiği yerdir. İşte, bu özellikleri benliğinde 
taşıyan milletimizin tarihi, kahramanlık örnekleri ile 
doludur. Bunların içinde Çanakkale tarihimizde abi-
deleşmiş, kahramanlığımızla destanlaşmış sayfalar-
dan biridir. Çanakkale güçler arası dengenin olmadığı 
bir cehenneme dönüşmüştür.

 Mehmet Akif, bu tabloyu şöyle çizmektedir:

“Ölüm indirmede gökler, Ölü püskürmede yer,
O ne müthiş tipidir, savrulur enkaz-ı beşer.
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak
Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak”.

 İşte, bu cehennemî ateşin içinde destanlaşan Türk 

ordusu, düşmana geçit vermez. Çanakkale’de karşılıklı 
savaşan askerler arasındaki siperlerin 6-8 metre kadar 
çok yakın olduğu, günlerce karşı karşıya süngü harbi 
yaptıkları, sabahtan akşama kadar savaşıp, akşamla-
rı yaralı arkadaşlarını tedavi için yanlarına taşıdıkla-
rı, hatta zaman zaman biri birileriyle dostane tavırlar 
içerisinde tütün gibi karşılıklı alış veriş de bulunduk-
ları bilinmektedir.

 Gelibolu’da karadan saldırıya geçildiği zaman, 
Türk askeri düşmana çok şiddetli bir mukavemet gös-
termiştir. İngilizler, önce Fransızları öne sürmüşler. 
Fransızlar, daha ilk hamlede on binlerce askerini kay-
betmişler. Durumun vahametini kavrayan Fransız-
lar, bu sefer İngilizlerle müşterek taarruz etmişlerdir. 
Buna rağmen iki buçuk ayda (75 gün) ancak, 3 km. 
ilerleyebilmişlerdir. Ağustos 1915, Çanakkale savaşla-
rının Anafartalar’da en kanlı çarpışmalarının olduğu 
ve düşman ilerlemesinin durdurulduğu ve 9000 şehi-
de karşılık düşmanlara üç haftada 45.000 kayıp verdi-
rildiği, Çanakkale Zaferi’nin dönüm noktası olmuştur.

 Çanakkale savaşlarında; bütün taraf devletlerden 
bir milyonun üzerinde asker savaşmıştır. Anadolu ya-
kasındaki Kumkapı ve Çanakkale boğazının Gelibolu 
yarımadasında siperlerde dağlar gibi yığılmış kemik-
ler bulunmaktadır. Kaynakların belirttiğine göre; Ça-
nakkale’ye İngilizler, 300 bin asker, Fransız ve Fransız 
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sömürgelerinden 350 bin civarında asker getirilmiş-
tir. Toplam 300 bin askerleri öldürülmüş, Türkler 253 
bin şehit, 100 binden fazla kayıp vererek Çanakkale’yi 
geçilmez yapmışlardır. Çanakkale’yi geçilmez kılan 
Türk’ün sarsılmaz imanı ve vatan sevgisidir. Bağım-
sızlığı uğruna şehit olma inancıdır.

 Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; “Bomba sırtı 
olayını anlatmadan geçemeyeceğim, karşılıklı siper-
ler arasında mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak… 
Birinci siperdekiler, hiç birisi kurtulmamacasına ka-
milen şehit düşüyor. İkinciler onların yerine geçiyor. 
Fakat ne gıptaya şayan bir soğukkanlılık ve güven an-
layışı biliyor musunuz? Öleni görmüyorlar, üç dakika-
ya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir korku ve endişe 
bile göstermiyor, sarsılmak yok. Okumayı bilenler el-
lerinde Kuran-ı Kerim cennete girmeye hazırlanıyor-
lar. Bilmeyenler şahadet getirerek yürüyorlar. Bu Türk 
askerindeki ruh kudretini gösteren hayrete değer ve 
tebrike şayan bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Ça-
nakkale savaşlarını kazanan bu yüksek ruhtur”…

 Çanakkale’de İman, kuvvete, Türk askeri, yedi dü-
vele, İnsan, çelik, zırh ve ateşe galip gelmiştir. Bir Türk 
anası: “Yiğit oğlum Hüseyin’im, Dayın Şıpka’da, baban 
Dömeke’de, ağabeylerin Çanakkale’de şehit düştüler. 
Eğer minarelerden ezan sesi kesilecekse, camilerin 
kandilleri sönecekse, sütüm sana haram olsun. Öl de 

Kaynakça:
-Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi Çanakkale Cephesi, C. V, 2. Kitap, 
Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1978.
-Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Osmanlı Devri, Birinci Dünya Harbinde 
Türk Harbi Çanakkale Cephesi Harekâtı, C. V, 3. Kitap, Genelkurmay Ba-
sımevi, Ankara, 1980.

köye asla dönme” diyerek oğlunu yollamıştır. Özellik-
le 15 yaşındaki çocukların savaşa gönüllü olarak git-
tiklerini bilmeliyiz. Anadolu’dan Sultani denilen Lise-
lerin çoğu Çanakkale’ye gitmiş ve şehit oldukları için 
birçok lise 1915’te mezun verememiştir.

 Çanakkale’ye gençlerimizi mutlaka götürmeliyiz. 
Şehitlikleri ve tarihi mekânları gençlere gezdirmeli ve 
yaşanan acı geçekleri onlara anlatmalıyız. Çanakka-
le, Türk Milleti’nin aydınlarını, âlimlerini, gençlerini, 
hatta çocuklarını şehit verdiği bir yerdir. Sorumlulu-
ğumuz bugün dünden daha çoktur. Başarmak, çalış-
mak, üretmek ve birlik beraberliğimizi muhafaza et-
mektir. Aziz vatanımızın her karış toprağı nasıl şehit 
kanıyla sulanmış ise,  Çanakkale’de de metre kareye 22 
litre kan düştüğü ifade edilmektedir. Aramızda aca-
ba Çanakkale’de dedesi şehit olmayan var mıdır? Bü-
tün şehitlerimizi rahmetle anarken, güzel vatanımızı, 
Türkiye Cumhuriyeti’ni birlik ve beraberlik içerisinde 
ebediyete kadar barış ve kardeşlik inancıyla yükselt-
meli ve korumalıyız…
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Ayfer Avşar ÇABUCAK

BACIM! 
Sana gelinlik yakışır,
Kefen yakışmadı bacım.
Eller halime bakışır,
Beni sensiz koydun bacım!

Ana diye mi ağlayım?
Bacı diye mi yanayım?
Söyle nasıl dayanayım?
Yapa yalnız koydun bacım!

İsyanım çok felek sana
İki mezar da yan yana
Bu acı revamı bana?
Ateşlere koydun bacım! 

Ayfer ağlarda yorulmaz.
Kan gelir daha durulmaz.
Alandan sual sorulmaz.
Sende garip koydun bacım!

24.1.2019 01.05
Ayfer Avşar Çabucak
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Aziz DOLU

MUSUL…
NUREDDİN ZENGİ’NİN YADİGÂRI

 Avşar Türkmenlerince kurulan Musul Atabeyliği-
nin ünlü hükümdarı Nureddin Zengi tarafından 1173 
yılında yaptırılan ve onun adıyla anılan dahası Mu-
sul’un en önemli tarihî eseri konumundaki Nuri Ca-
misi, dünyaca ünlü eğik minaresiyle birlikte havaya 
uçuruldu.

 Nureddin Zengi, Haçlıların Ortadoğu’dan kovul-
masıyla sonuçlanan süreci başlatan hükümdardır. 
Atabey Zengi’nin emriyle harekete geçen Selahaddin 
Eyyubi komutasındaki Türk Ordusu Kudüs’ü, Haçlı-
lardan geri almıştır. Suriye’nin, Haçlılardan temizlen-
mesi de Nureddin Zengi’nin siyaseti, feraseti sayesinde 
mümkün olmuştur. Yine dolaylı olarak Eyyubilerin ve 
Memlukların (Ed-Devlet’it Türkiyya) temellerini atan 
kişi de bizzat Atabey Nureddin Zengi’dir.

 Modern zamanların Haçlıları ve onların uşaklığı-
nı yapan IŞİD canileri, Türk’e ve İslâm’a olan kinlerini 
kusmaya devam etmektedir. Terör örgütü IŞİD’in ku-
rucusu olan Bağdadi’nin sözde halifeliğini niçin Nuri 
Camisinde ilân ettiğini ve dünya kültür mirası liste-
sindeki bu caminin şimdi niçin havaya uçurulduğu-
nu sanırım daha iyi anlamışsınızdır. Atabey Nureddin 
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Zengi’nin başlattığı cihatla Ortadoğu’ya veda eden 
Haçlılar, sekiz asırlık hesabı yine onun üzerinden gör-
mek; dünya kamuoyuna mesajı yine onun üzerinden 
vermek istemişlerdir. Sahi Müslümanları asıp-kesen, 
Avrupa şehirlerine korku salan IŞİD adlı bu “ne idüğü 
belürsüz” terör örgütü niçin İsrail’e ve Amerika Birle-
şik Devletlerine hiç saldırmamaktadır?

Musul Atabeyliği, Avşarlar (Afşar) tarafından oluştu-
rulan ilk siyasal yapılanmadır. Avşarlar önce Haçlılara, 
sonrasında Moğollara ve tabi Osmanlı Devletine kar-
şı verdikleri mücadele ile tarihe özellikle de Anadolu, 
Azerbaycan, İran ve Ortadoğu tarihine yön vermiş da-
hası Karamanoğlu Mehmet Bey, Avşar Nadir Şah gibi 
hükümdarlar; Şahkulu, Köroğlu, Dadaloğlu gibi halk 
önderleri; Atatürk, Denktaş, Türkeş gibi millî kahra-
manlar çıkarmış bir topluluktur.

Avşar Türkmen’i Nureddin Zengi’yi rahmetle ve say-
gıyla anıyoruz. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.

Aziz Dolu Atabey
Serik-24.06.2017
https://azizdolu.wordpress.com/
Avşarlar (Afşar, Alpşar)
http://www.facebook.com/groups/avsarlariz/
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BİR KIŞ MASALI

 Eğer yattığım "sekmende" ayağım yavaş yavaş 
ısınmaya, kulağıma sobadan çıtır çıtır sesler gelmeye 
başlamışsa ve önüne ”günebakan” sapı, arkasına tezek 
konarak yakılan göçmen sobasından henüz aydınlan-

Şerife MUCUK

mamış odanın tavanına ışık vurmaya başlamışsa, üs-
tüne konan mavi çinko çaydanlık kaynamak için cısıl 
cısıl sesler çıkartıyorsa ve en önemlisi sabaha kadar 
buz tutan camlardan odanın ısınmaya başlamasıyla şı-
pır şıpır sular da damlıyorsa tamamdır; sabah olmuş, 
okul vakti gelmiş demekti. Anam rahmetli, her sabah 
sobayı yakar ve ahıra öyle giderdi ki güya ben kalkana 
kadar, kendisi ahırdan gelene kadar ev ısınsın; beni 
düşünerek, zaten ayazda, karda kışta gidecek bari sı-
cak evden gitsin diye uğraşırdı.

 Zannederdim ki anamın beni sevdiği kadar kim-
senin anası çocuğunu sevmiyor!

 Peki, tamam; Pazarören’e gideceğiz, okul saat 
8.00'de, toplam yol 3,5 km.; o zaman neden 5.30 ya da 
6.00'da kalkıp yola düşüyorduk? Çünkü önemli olan 
ne kadar erken gittiğin değildi, özellikle kışın. Nasıl 
gittiğindi. Ne kadar az ayazda kalırsan o kadar şans-
lıydın çünkü.

 Daha önce de bahsettiğim gibi, hareket amirliği 
Çördüklü köyü olan ve köy köy yolcu toplayıp en son 
bizim köye ve Pazarören’e uğrayıp Kayseri’ye gide-
cek olan Bayram abinin otobüsünü kaçırmamak asıl 
önemlisi. Adam bizi bekleyecek değil ya tabi, bedavacı 
tayfa olarak biz bekleyeceğiz adamı. Onun için ne ka-
dar erken hazırlanır yola çıkarsan o kadar iyi.
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 Hazırlanıp evden çıkarken hala hava aydınlanma-
mış olurdu. Köyün en kenarındaki, otobüs yoluna en 
uzak olan evimizden çıkıp her evin önünde bulunma-
sı şart olan köpeklerin yakınından uzağından, bir ma-
yın tarlasından geçiyor gibi ayaklarımın ucuna basa-
rak geçebilmiş ve otobüs durağına gelmişsem o gün 
çok şanslı geçecek demekti.

 Anam rahmetli beni "savuştururken" bir iki kom-
şu evini geçene kadar gelir, köpeklerden beni geçirir, 
"haydi, ben arkandan bakıyorum, gerisini sen git" der-
di. Geri kalan köpeklerden ise "Allah’ım, inşallah beni 
görmezler" diye dua ede ede geçmek bana kalırdı.

 Otobüs durağına yaklaştığımda arkama bakardım 
ki anam evimizin dibinde, "damın duluğunda" hala 
arkamdan bakıyor olurdu.

 Otobüs durağına okula giden bütün çocuklar top-
lanır, otobüsün gelmesini beklerdik. Soğuk sabahlar-
da evi otobüs durağına en yakın olan rahmetli Gamer 
Bibi'nin evine sabahın o saatinde selamsız sabahsız 
girer, otobüsü içeride beklemeye devam ederdik. San-
ki mecburlarmış gibi her sabah erkenden, daha onlar 
yeni kalkarlarken, sobayı yeni yakacaklarken ve evde 
okula gitmeyenler, halı dokumak için erken kalkanlar 
hariç evin diğer üyeleri uyurken biz girer bir kenarda 
otobüsü beklerdik.

 Bayram'ın otobüsü göründü mü ta uzaktan, değ-
meyin keyfimize! Bu demekti ki otobüs donmamış, 
demekti ki o gün de okula gidebileceğiz. Buna ne çok 
sevinirdik. Bu otobüs, özellikle kışın en soğuk günle-
rinde bizi götürse yeterdi. Ayazlar geçsin, biz zahmet 
vermez, kendimiz giderdik; o kadar da yüzsüz değil-
dik hani. Eğer biz yoldayken arkadan gelir, durur, bizi 
alırsa -ki hep öyle yapardı-o onun yüceliği idi.

 O otobüs bize şimdinin 2+1 koltuklu, rahat ser-
visli Süha otobüsleri gibi görünürdü. Diğer otobüslere 
hiç benzemezdi, gözümüzde daha güzeldi. Çünkü gö-
zümüz de otobüsçü Bayram abi güzeldi.

 Otobüs köye çıkar -bizim köyün yeri otobüsün 
geldiği aşağı köylere göre daha yüksek yerde olduğu 
ve uzunca bir yokuşla köye ulaşıldığı için "otobüs köye 
çıkardı"-, şehre gidecek yolcuları aldıktan sonra arala-
ra ve boş yerlere bizi bindirirdi Bayram abi.

Hiç birimizin parası yoktu, eğer öğlen yemeği için "ça-
man-ekmek" parası olan varsa ondan iyisi de yoktu.

 Biz Bayram abiyi nasıl sevmeyelim; o karda kışta 
bizi okula yetiştiriyor ve hiçbir gün bizden bir kuruş 
para istemiyor ya da isteyemiyor; biliyor ki yok.

 Yalnız, otobüs aile otobüsü idi, genellikle Bayram 
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abinin iki kardeşi daha yanında olur, onlar da mua-
vinlik yaparlardı. İşin doğrusu, bizi pek sevmezlerdi. 
Çünkü kimse para vermiyordu. Ama Bayram abinin 
yufka yüreği bizi o ayazda, o kışta orada bırakmaya el 
vermiyor, "durun çocuklar, millet binsin, kalan yerle-
re siz binersiniz" diye bize göz kırpıyordu.

Aslansın Bayram abi! 
Sen çok yaşa Bayram abi!
Bize ne ki sen ayık gezmiyormuşsun! 
Biz seni seviyoruz ve sana dua ediyoruz Bayram abi…

 Köye çıkan başka otobüsler de vardı ve tabi ki bizi 
bindirmezlerdi. Ya da parasıyla bindirirlerdi; ki para 
kimse de yok. Köylü ise “işi gücü rast gelsin Bayram’ın, 
köyün çocuğunu okula taşıyor” der ve diğer otobüsle-
re pek binmezlerdi. Onlar da bir nevi bize yapılan iyi-
liğin karşılığını öyle ödüyorlardı.

 Bizi köyden alan, o soğuktan kurtaran Bayram abi 
Pazarören’e gelince, bütün köy otobüslerinin uğrak 
yeri olan Toros’ta bizi indirir, yoluna devam ederdi. 
Biz ise mehteran takımı gibi o karda kışta iki ileri bir 
geri, ayaklarımızın altında katur kutur sesler çıkaran, 
ayazdan donmuş kara basa basa okula varırdık.

 Yatılı okulda okuyan arkadaşlar hala etüt yapıyor 
olup, kahvaltı bile yapmamış olurlardı. Nöbetçi öğ-

retmenler köylerden geldiğimizi bilir, zaten soğuktan 
yanakları kıpkırmızı olmuş köy çocuklarını sıcak sı-
nıflara alır, gürültü çıkartmamamız için bizi tembih-
lerlerdi.

 Zor zamanlar değil miydi insanı bir birine bağla-
yan ve yapılan iyilikleri unutturmayan. Yıllar sonra bir 
gün Bayram abiyle karşılaştığımızda, onu gördüğüme 
o kadar mutlu olmuş ve duyduğum minneti nasıl dile 
getireceğimi bilememiştim. Ona bir şeyler ikram ede-
bilmek için deyim yerindeyse "par tutuş olmuştum."

 Şimdi ise öğrendim ki, köye çocukları almaya okul 
servisi gelmezse çocuklar dönüp evlerine gidiyorlar-
mış, "bu kadar yolu kim gidecek" diye ne yaz yürüyor-
larmış ne de kış...

 Bu durumda bizim her günümüz bir masal sayfası 
değil de ne o zaman!
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Okan AVŞARKOCAOĞLU

BABAİLER İSYANININ İKTİSADİ
SEBEPLERİ

Babailer veya Baba Resul isyanının muhtelif sebepleri 
arasında, XIII. yüzyılda, özellikle de bu yüzyılın orta-
larına doğru Anadolu’nun içinde bulunduğu iktisadi 
sıkıntılar, daha baştan itibaren araştırıcıların dikkatini 
çekmiştir. Genellikle, bu olayda halkın içinde bulun-
duğu kötü hayat şartlarının başrolü oynadığı belirtil-
miş, özellikle Rus Türkologlar işin bu yönü ile yakın-
dan ilgilenmişlerdir. Mesela W.A. Gordlevski Baba 
Resul isyanını sadece iktisadi sebeplere bağlı olarak 
ele alır ve bunun bir köylü ayaklanması olduğunu id-
dia eder .

Konuya yakından bakıldığında bunların, Anadolu 
Selçuklu devletinin toprak rejiminin o devirdeki du-
rumuyla oldukça yakından ilgili bulunduğu anlaşıl-
maktadır .

Daha Anadolu’da yaptıkları ilk fetihlerden itibaren 
Selçuklular, vaktiyle Horasan’a indiklerinde zengin 
toprak sahipleriyle halk kitleleri arasında gördükleri 
büyük uçurumu, Bizans aristokrat toprak sahipleriyle 
yerli ahali arasında da gördüler . Bu sebeple her hangi 
bir sosyal krizden sakınmak maksadıyla, kendi gele-
neklerine de uygun olan mîrî toprak rejimi ile aske-



ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

ht
tp

://
w

w
w.

av
sa

re
lle

ri.
co

m
/

69 70

ri iktâlar sistemini uygulamaya başladılar. Hatta XIII. 
yüzyıla kadar feodal sistemin oluşmasına da engel 
olabildiler. Feth olunan bütün topraklar, İslam huku-
ku gereğince doğrudan doğruya devletin malı telakki 
ediliyordu .

Özel mülkiyet bahçeleri, bağları ve şehirlerle köylerin 
yakınlarında bulunan buğday ve arpa tarlalarını içine 
alıyordu . Bu özel mülkiyetin yanında başka bir çeşit 
mülkiyet daha vardı ki, devlet hizmetindeki bazı şa-
hıslara hükümetçe verilmişti. “Divanî malikâne” diye 
adlandırılan bu çeşit toprak mülkiyeti ne satılabilir, ne 
bağışlanabilir ne de miras yoluyla intikal edebilirdi .

Yukarıda belirtildiği gibi, Anadolu Selçuklularında 
toprak rejimi askeri iktâ sistemine dayanıyordu. Bu 
iktâları hükümet bazı askeri sınıfların temsilcileri olan 
Türkmen beyleriyle devlet memurlarına vermektey-
di . Üzerinde birçok köylülerin ve bu arada Türkmen 
boylarının yaşadığı bu iktâlar, mîrî arazinin büyük 
çoğunluğunu teşkil ediyordu. Buralarda yaşayan müs-
lim ve gayri müslim ahali, her yıl ikta sahibine belli 
miktarlarda vergi ödüyordu. Duruma göre öşür veya 
haraç adını alan bu vergiyi ödeyenler, karşılık olarak 
üzerinde oturdukları ve işledikleri toprakların sadece 
tasarruf hakkına sahiptiler .
Yerleşik olsun göçebe olsun Türkmenler, toprakları-
nın tasarruf hakkını eski müşterek kabile mülkiyeti 

esaslarına uygun olarak kullanıyorlardı . Yani, kendi 
beylerinin iktâ arazilerini, ona yıllık bir vergi ödemek 
suretiyle tasarruf edebiliyorlardı. Onlar bu araziler-
den, hayvanları için otlak ve kendileri için kışlak şek-
linde faydalanıyorlardı. Tarım için ayrılanlar da aynı 
müşterek mülkiyet esasına tabi idi .

1192’de II. Kılıçarslan’ın ölümünden sonra, memle-
ket yıllar boyunca saltanat mücadelelerine sahne oldu 
. Daha bunun doğurduğu arızalar silinmeden I. Gı-
yaseddin Keyhusrev’in ölümüyle oğulları I. İzzeddin 
Keykâvus ve I. Alaeddin Keykubad arasındaki yeni bir 
seri mücadelenin, memleketin ekonomik durumuna 
oldukça zarar ve ziyan verdiği tahmin ediliyor .

Muhtemelen XIII. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra, dev-
letin siyasi, ekonomik ve kültürel bakımlardan en par-
lak bir dönemde bulunmasına rağmen, toprak rejimi 
bozulmaya ve özel mülkiyet veya vakıflar, konar-gö-
çerler için hayatî önemi haiz müşterek mülkiyet aley-
hine gelişmeye başladı. Bu bozulma, köylerde de hatırı 
sayılır özel mülklere sahip bir toprak aristokrasisinin 
çıkmaya başlaması şeklinde görüldü . Bu toprak aris-
tokratları köylüleri ırgat olarak kullanıyordu. Böylece, 
köylülerle devlet arasında bu büyük toprak sahiplerin-
den ibaret bir aracı sınıf meydana geldi . Aynı dönem-
de bu birincisi kadar önemli ikinci bir değişiklik de, 
askerî iktâların vakıf haline dönüştürülmesidir. Bazı 
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sipahiler ve bir kısım emirler, iktâlarını evlatlık vakıf 
haline getiriyorlar, böylece onların gelirini çocukları-
na bırakmanın yolunu bulmuş oluyorlardı . 

Aslında bir iktâın sahibi öldüğü zaman, devlet o iktâın 
küçük bir kısmı hariç geri kalanına el koyuyordu. İşte 
buna engel olmak için, yani iktâın gelirini bir bütün 
halinde aile içinde muhafaza edebilmek amacıyla bu 
tedbir alınıyordu. İktâların bu suretle vakıf haline ge-
tirilmesi de, Türkmenlerin yaşadığı kolektif arazilerin 
miktarının büyük çapta azalmasına ve bu hususta bir 
darlık ve sıkıntının doğmasına sebebiyet vermiş ol-
malıdır .

Netice olarak denebilir ki, toprak rejimindeki bu de-
ğişikliklerin doğurduğu arazi sıkıntısı gibi hayatî bir 
tehlike önünde Türkmenler, gittikçe hayvanlarını ot-
latacak mera ve kışı geçirecek kışlak bulma konusun-
da güçlüklerle karşılaşmaya başladılar. Bu da tabiatıyla 
onların günlük yaşantılarında esaslı bir kriz yaratıyor-
du. Burada, Türkmenlerin hayat şartlarını ağırlaştıran 
önemli bir faktörü, demografik etkeni unutmamak ge-
rekir ki bu da toprak konusundaki bu sıkıntılara rağ-
men bir de, XIII. yüzyılın başından beri Anadolu’ya 
devamlı surette vukû bulan göçlerle aralıksız büyüyen 
Türkmen nüfusundaki artıştır .

İlk göçler süresince Selçuklu yönetimi, yeni gelen boy-

ları yerleştirme meselesinde hemen hiç bir güçlüğe uğ-
ramıyordu. Çünkü Orta Anadolu’nun geniş bozkırları 
boş denecek kadar tenha idi. Yerli ahalinin büyük bir 
kısmı, yıllarca Bizans yönetiminden ve toprak aristok-
rasisinden çektiği ağır ıstıraplar sebebiyle yeni gelen-
ler karşısında fazla direnmek lüzumunu hissetmeyip 
batıya doğru çekilmişti. Bu itibarla Selçuklu hüküme-
ti, boş araziyi kendi mülkiyet hakkını kullanarak göç-
menlere dağıtıyordu. Bu sebepledir ki ilk zamanlarda 
göçler, yönetimi her hangi bir güçlükle karşı kaşıya bı-
rakmadı . Oğuzlar ve öteki Türk boyları, Sivas, Tokat, 
Amasya, Çorum, Kayseri, Bozok, Kırşehir, Çankırı ve 
Eskişehir’i içine alan Anadolu bozkırlarını dolduru-
yorlardı. Üstelik Bizans sınırı boylarına yerleşmiş olan 
Türkmen boyları, zaman zaman sınırların ötelerine 
yaptıkları akınlarla devlete hizmette bulunuyorlardı. 
Bazı boylar giderek göçebeliği bırakıp yerleşik hayata 
geçmek suretiyle hem boş arazileri şenlendiriyorlar, 
hem de tarıma katkıdan geri kalmıyorlardı .

XIII. yüzyılın başlarına, hatta ilk çeyreğine gelince-
ye kadar durum bu merkezdeydi. Fakat bu devirden 
itibaren, Moğol istilasınınkiler de dâhil olmak üzere 
yeni göç dalgaları, yeni nüfus artışı sebebiyle eskiden 
gelip hayatlarını düzene sokmuş olanların bu düzeni-
ni büyük bir ihtimalle alt üst etti. Arazi muhtemelen 
yetersiz hale geldiğinden hükümet yeni gelenleri yer-
leştirme hususunda zor durumda kalmaya başladı . 
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Ayrıca, yerleşik hayata geçip buna alışanlar, ellerinde-
ki ekili arazileri yeni gelenlerle mer’a veya kışlak ola-
rak paylaşmaya razı olmuyorlardı. Tabiatıyla bu da ye-
nilerle eskiler arasında geçimsizliğe yol açıyordu. Bu 
tip kavgalar, hayvanlarına mer’a arayan ve hükümetin 
talimatını dinlemekten çok kendi bildiği gibi hareketi 
tercih eden Türkmenler arasında, Baba Resul isyanın-
dan önce beliren genel memnuniyetsizliğin artmasın-
da hatır sayılır bir etken oluşturmuş olmalıdır .

O halde isyanın gelişip kısa zamanda geniş bir alana 
yayılmasının sebeplerinden birini, söz konusu bu nü-
fus yoğunluğunda aramak her halde doğru olacaktır .

Sebeplerden bir diğeri, belki de en önemlisi, bizce 
Türkmenlerin takip ettikleri hayat tarzının bizzat ken-
disi olmalıdır. Bilindiği gibi onların temel iktisadî fa-
aliyetleri hayvan yetiştirmekten ibaretti. Kendilerinin 
koyun, at ve hatta deve sürüleri vardı. Bu sürüler on-
ları her yaz yaylaya çıkıp serbest mer’a aramaya ve kı-
şın da soğuktan korunmak için düze inmeye mecbur 
kılıyordu. Büyük sürülerle ve kalabalık insan kitlele-
riyle kışlaktan yaylaya, yayladan kışlağa vukû bulan 
bu devamlı gidiş ve gelişler, yerleşik halkın hayatında 
sarsıntılara sebep oluyordu. Bu gidiş-gelişler esnasın-
da, sürülerin tarlalarda ve bağlarda hâsıl ettiği ağır za-
rar ve ziyanlar yüzünden, köylüler ile aralarında ba-
zan hükümetin müdahalesini bile gerektirecek büyük 

kavgalar çıkıyor, bazan da Türkmen boyları kışlak ve 
mer’â yüzünden kendi aralarında geçimsizliğe düşü-
yorlardı .

Bütün bunlara bir de Türkmenlerin bazan yolları üs-
tünde bulunan şehir ve kasabalara, köylere yaptıkla-
rı yağma akınlarını eklemek gerekir. Onlar bu yağma 
hareketlerini kendi bâzı kaçınılmaz ihtiyaçlarını te-
min için yapıyorlardı ve bu arada kervanlara da hü-
cumdan geri durmuyorlardı . Bu yağma hareketlerine 
engel olmak için şayet hükümet araya girerse, o za-
manda hükümet kuvvetleri ile Türkmenler arasında 
kavgalar çıkıyordu. Devrin kaynakları Türkmenlerin 
bu tip yağma hareketlerinden örneklerle doludur . İşte 
gerek köylüler, gerekse şehirli ahali ile yaptıkları bu 
sürekli çatışmalar, onların yerleşik nüfus ile aralarında 
doldurulmaz bir boşluk yaratmıştı. Bu boşluk, birbi-
rinden tamamen farklı bir hayat tarzı sürdüren bu iki 
zümre arasında, belki bizim bugün yeterince kavraya-
madığımız bir sosyal zıtlaşma meydana getiriyordu .
 1 Gordlevski, Anadolu Selçuklu Devleti ss. 180-181.
 2 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss 57.
 3 O. Turan, “Le droit terrien sous les seldjoukides de Turquie”, REL., XVI 
(1948), s. 47; aynı yazar, Selçuklular ve İslamiyet, İstanbul 1971, s 21-22.
 4 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 58.
 5 Aynı yazar, “Le Droit terrien”, ss, 37-38;aynı yazar, Selçuklular Tarihi, 
s. 274.
 6 Aynı yazar, “Le Droit terrien”, s. 39
 7 A.g.m., ss. 46-47; Cl. Cahen, “Le regime de la terre et l’occupation turque 
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en Anatolie”, CHM., II (1955), ss. 572-575; aynı yazar, PO. Turkey, ss. 
179-181.
 8 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 58.
 9 Cahen, “Le Regime de le terre”, s. 571.
 10 Turan, “Le Droit terrien”, ss. 43-45.
 11 Msl. Bk. İbn bibi, s.22;ayrıca bk. Cahen, Türkiye ss. 114-117; Turan, 
Türkiye, ss. 225-229, 237-247
 12 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 59.
 13 Msl. bk. Köprülü, Kuruluş, ss. 100-101.
 14 A.g.e., aynı yerde.
 15 Msl. Bk. M. Akdağ, Türkiye’nin İktisadî ve içtimaî Tarih, İstanbul 1979, 
2. basım. I, 36-37
 16 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 59.
 17 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 60.

 18 Turan, “Le Droit terrien”, ss. 47-48.
 19 Köprülü, a.g.e., ss. 99-100; Akdağ, I, 431-432.
 20 Msl. Bk.P. Wittek, Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu, çev. G. Yel-
ter, İstanbul 1971, s30; Turan, Selçuklular ve İslamiye, s. 89-90.
 21 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 60-61.
 22 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 61.
 23 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 61.
 24 Wittek, a.g.e., s. 25; Kprülü, a.g.e. s.94 Ayrıca bk. Akdağ, I, 29-30; 
Turan,Türkiye, ss. 420-421.
 25 Msl.  bk. Kemaleddin b. el-Adîm, Zühdetu’l-Haleb, nşr. S. Ed-Dahhan, 
Dımaşk 1968, III, 257-259; Barhebraeus, Abu’l Farac Tarihi, çev, Ö.R. 
Doğrul, Ankara 1950, II, 439-440, 447-448
 26 Ahmet Yaşar Ocak, Babailer İsyanı, ss. 61-62.




