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ÖZET 

Anadolu’da sürdürülen Milli Mücadele’nin 9 Eylül 1922 itibarıyla 

tamamlanması ve hemen ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti 

devletiyle birlikte Türk dış politikasında “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” 

anlayışı benimsenir ve ülkenin dış politikasında bu anlayış ana ekseni 

oluşturur ve yeni kurulan Türk devleti komşu devletlerin toprakla-

rında gözü olmadığı, yayılmacı bir siyaset gütmediği ve toprak bütün-

lüğüne saygılı bütün devletlerle iyi komşuluk ilişkileri içerisinde oldu-

ğunu göstermiştir. 1922-1938 sürecinde Akdeniz ve Kıbrıs adası ise 

Türk dış politikasında çok özel bir yere sahiptir. Bu bilimsel araştırma 

kapsamında özellikle Doğu Akdeniz’in stratejik önemi, Kıbrıs adası ve 

Kıbrıslı Türklerin durumu, Yunanların ve Kıbrıslı Rumların adayı 

Yunanlaştırmak maksadıyla yürüttükleri Megali İdea ve Enosis çaba-

ları karşısında Atatürk’ün dış politikada bu bölgeye bakış açısı mercek 

altına yatırılacaktır. Ayrıca bu dönemde Kıbrıs ve Kıbrıslı Türklere yö-

nelik yardım faaliyetleri, İngiltere ve Yunanistan tarafından yapılan 

bilgi kirliliği ve psikolojik algı operasyonları karşısında Türkiye’nin 

yaklaşımı, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların Megali İdea ve Enosis ça-

baları karşısında Akdeniz ve Kıbrıs’a yönelik hamleler ortaya konula-

caktır.  

Anahtar Kelimeler: Atatürk, Kıbrıs, Akdeniz, Enosis, Megali İdea, 

Kıbrıslı Türkler, Hamidiye. 

 

*
 Prof. Dr., Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı, ulvi.ke-

ser@gmail.com 



2442 ULVİ KESER  

 

AN EVALUATION ON MEDITERRANEAN AND CYPRUS IN 

TURKISH FOREIGN POLICY IN THE ATATURK PERIOD 

ABSTRACT 

Subsequent to the National Struggle carried out in Anatolia be-

tween 19th May 1919-9th September 1922 period, and the foundation 

of the Republic of Turkey with the national principle of “Peace at 

home, peace in the World”, this motto turns to be the essential point 

for the international relations and the foreign policy of the newly-es-

tablished country. Thus the country has shown that no invasive and 

enlarging policy against the neighboring countries with a great respect 

for the territorial integrity of the other countries in frame of the good 

neighboring relations as well. In 1922-1938 period by the way, the 

Mediterranean, and the island of Cyprus have a great and specific im-

portance for the foreign policy of the country. The strategic im-

portance of the Mediterranean, that of Cyprus, Turkish Cypriots liv-

ing on the island, Greek Cypriots’ Enosis and Greece’ Megali Idea 

utopic obsessions so as to make the island to be a Greek island, and 

Atatürk’s point of view for the Mediterranean and Cyprus, Turkish 

humanitarian assistance activities will be focused on in this scientific 

study as well as the disinformation and psychological perception op-

erations carried out both by Greece and the United Kingdom.  

Keywords: Atatürk, Cyprus, Mediterranean, Enosis, Megali İdea, 

Turkish Cypriots, Hamidiye 
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AKDENİZ VE STRATEJİK ÖNEMİ 

Tarihin neredeyse hemen hemen bütün dönemlerinde Akdeniz, 

özellikle de Doğu Akdeniz ilgi odağı olmuş ve uluslararası kamuoyu-

nun dikkatini çekmiştir. Bu bölgede en stratejik nokta ise Kıbrıs ada-

sıdır. Adanın her zaman dikkat çekici bir unsur olmasının temel kay-

nağı ise Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının tam ortasındaki stratejik 

konumudur. Özellikle Doğu Akdeniz’in düğüm noktasını teşkil et-

mesi, Türkiye ve Suriye kıyılarına olan yakınlığı, bunlara ilaveten Ege 

Denizi’nin giriş çıkışına etkisiyle Mısır ve Süveyş Kanalı’na olan yakın-

lığı göz önüne alındığında adanın stratejik önemi çok daha kolay an-

laşılır. Coğrafi, kültürel ve demografik yapı itibarıyla
1
 Anadolu yarı-

madasının bir parçası olduğu
2
 belirtilen Kıbrıs adasının en önemli 

stratejik özelliği ise coğrafi konumundan gelmektedir. Mustafa Kemal 

Atatürk’ün 26 Ağustos 1922 tarihinde “İlk hedefiniz Akdeniz’dir.”
3
 di-

yerek işaret ettiği yer Adalar Denizi ile birlikte bugün Anadolu’yu sar-

malayan bütün denizleri de kapsar. Esasında Akdeniz uygarlıkların 

şafağıdır ve uygarlık ışıktır, aydınlıktır ve bu ışığın şafağı da Akde-

niz’de doğduktan sonra bütün dünyayı aydınlatmaktadır. Troya Sa-

vaşı’nı Doğu’ya karşı üstünlük sağlayan tarihsel bir olay olarak kabul 

eden ve hafızasına bu şekilde yerleştiren Batı karşısında Doğu’nun in-

tikamı ise Dumlupınar’da alınmıştır. Mustafa Kemal “Dumlupınar’da 

Yunanları yenmekle Troyalıların öcünü aldık.”
4
 diyerek Akdenizlili-

ğin sınırlarını coğrafi olmaktan öteye taşır. İlginçtir ki Mustafa Ke-

mal'in 9 Eylül 1922 tarihinde ortaya attığı ve pek de bilinmeyen bu 

yaklaşımından yüzlerce yıl önce Fatih Sultan Mehmet de 1462 yılında 

Midilli'nin Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethedilmesinin ardın-

dan Anadolu'ya geçtiğinde Çanakkale yakınlarında Truva antik ken-

tini dolaşmayı da ihmal etmez ve burada ölümsüz olduğuna inanılan 

 

1
 Sir George Hill, A History of Cyprus, Londra, 1952, s. 17. 

2
 V. Frey, Turkei Und Zygern, handbuch der Geogr. Wiss. Baud Vorder-und Süd-

Asien, Postdam, 1937, s. 86. 

3
 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam Mustafa Kemal 1919-1922, C II, Remzi Kita-

bevi, İstanbul, 1999, s. 488  

4
 Sabahattin Eyüboğlu, Mavi ve Kara, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1977, s.255. 
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Aşil (Achille) ile diğer komutanların mezarlarını araştırır. Truva antik 

kentinde dolaşırken başını sallayarak "Allah beni bu şehrin ve halkının 

müttefiki olarak bu zamana kadar sakladı. Biz bu şehrin düşmanlarına 

galip geldik ve onların vatanlarını aldık. Burayı Yunanlar, Makedon-

lar, Teselyalılar ve Moralılar almışlardı. Bunların biz Asyalılara karşı 

defalarca yaptıkları kötü davranışların intikamını aradan birçok devir-

ler ve yıllar geçmesine rağmen onların torunlarından aldık..."
5
 der. 

Askeri strateji bağlamında tartışılmaz bir öneme sahip olan coğrafi 

konum, deniz gücü ile bir araya getirildiğinde tartışılmaz bir üstünlük 

sağlayacağı da kesindir. Deniz gücünün ve coğrafyanın azami şekilde 

kullanılması sadece askeri güvenlik konusuyla değil, ayrıca ekonomik 

ve politik menfaatlerle de ilgilidir. Kara Avrupa’sına karşı deniz gü-

cünü kullanarak tarih boyunca gücüne güç katan İngiltere göz önüne 

alındığında bu durum daha iyi ortaya çıkar. Özellikle deniz taşımacı-

lığının ve ticaretinin gelişmesi doğal olarak deniz ticaret yollarının, bu-

ralardaki pazarların ve kaynakların ve özellikle de bu bölgelerdeki 

hassas coğrafi noktaların korunması ve güvenlik çemberine alınmasını 

gündeme getirdiğinden Kıbrıs adası Akdeniz'de çok büyük önem arz 

etmektedir. Amerikalı deniz stratejisti Alfred Mahan’ın jeostratejik te-

orisine göre deniz hâkimiyetinin dünya hâkimiyeti anlamına geldiği, 

denizlere hâkim olanın dünyaya hâkim olacağı düşünülecek olursa 

adanın önemi bir kat daha artar. Elde mevcut güçlerin ve kaynakların 

zenginliğine ve avantajlarına rağmen denizde bu avantajları kullana-

mamak kontrol ve hâkimiyetin karşı tarafa geçmesine neden olacaktır. 

Jeostratejinin değişen unsurları olarak politik, askeri, sosyal ve ekono-

mik güçler birer tehdit vasıtası olmasının yanında ilk ve ara tehdit he-

defleridir.
6
 Öte yandan coğrafi güçler ise tehdide açık olan hedefler 

olarak ortaya çıkar. Bununla beraber coğrafi konum, coğrafi bütünlük 

ve stratejik kaynaklar bağlamında coğrafi özellikler tehdit için kullanı-

labilecek özellikler olarak da düşünülebilir. Süveyş Kanalı, Basra Kör-

 

5
 Erhan Afyoncu, Truva'nın İntikamı, Yeditepe Yay., İstanbul, 2009, s. 103. 

6
 Suat İlhan, Jeopolitik Duyarlılık, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1989, s. 47. 
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fezi, Kıbrıs adası bu bağlamda ilk akla gelenlerdir. Bu bağlamda Ana-

dolu coğrafyasının güney emniyeti açısından hayati önem taşıyan Kıb-

rıs, düşman eline geçtiği takdirde “vatanın karnına saplanmış bir han-

çer gibi”
7
 olacaktır. Denizaşırı ticaret yapılması, bunun gerçekleştirile-

bilmesi için de güçlü bir donanmaya sahip bulunulması ve güvenli ti-

caret için denizlerde kritik noktaların, adaların, adacıkların, dar geçit-

lerin, kritik sahil şeridinin kontrol altında tutulması gerekmektedir.  

Güçlü bir donanmaya sahip olmak, kritik coğrafi noktaları kontrol 

altında tutmak; denizlerin mutlak hâkimi olmak anlamına gelmekte-

dir. Kıbrıs adasının Akdeniz’de bu kadar hassas bir coğrafyada yer al-

ması önemini bir kat daha arttırmaktadır ve Akdeniz Ortadoğu’dan 

Balkanlara ve Orta Asya’ya açılan kapı durumundadır.
8
 Bu coğrafyada 

hâkim güç olmak isteyen bir ülkenin Akdeniz’de sabit bir üs konu-

mundaki Kıbrıs adasını göz ardı etmesi de beklenemez. Böylece Orta-

doğu’nun anahtarı, bir atlama taşı ve dünya ticaret, petrol ulaşımı ve 

Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran Boğazlar ile Asya ve Afrika’yı bir-

birinden ayıran Süveyş Kanalı bölgesinde Hazar, Aden ve Hürmüz su 

yollarının arasındaki konumuyla önemli bir üs olan Kıbrıs için eski İn-

giliz Başbakanlarından Disraeli de “Batı Asya’nın anahtarı”
9
 olarak 

bahseder. Kıbrıs’ta hâkim olan bir askeri gücün Kafkaslardan Balkan-

lar’a, Basra Körfezi’nden Orta Asya’ya kadar çok geniş bir yelpazede 

stratejik askeri açılımlar gerçekleştirebileceği göz önüne alınacak 

olursa Kıbrıs’ın önemi bir kere daha ortaya çıkar. Özellikle Basra Kör-

fezi-Hürmüz Boğazı-Babülmendep Boğazı-Kızıldeniz-Girit-Malta-Ce-

 

7
 Hasan Ali Yücel, Kıbrıs Mektupları, Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1957, s. 

111. 

8
 Harp Akademileri Komutanlığı, Bugünün ve Geleceğin Dünya Güç Merkezleri ve 

Dengeleri İle Türkiye’ye Etkileri, İstanbul, Mayıs 1994, s. 48. 

9
 Atilla Atan, “Yeni Bir Türk Devletinin Doğuşu-Kıbrıs”, Belgelerle Türk Tarihi Der-

gisi, S 14, Ankara, Nisan 1986, s.57. Ayrıca bkz. Huriye Sevay Öznacar, “Batırılama-

yan Ada Kıbrıs”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, Ankara, Kasım 1996, C 9, No.7, s. 23. 
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belitarık Boğazı petrol ulaşım hattının en hassas noktalarından biri-

sinde yer alan Kıbrıs adası, bu konumuyla Avrupa’nın Ortadoğu ve 

Uzakdoğu ile ticaretini sağladığı hat üzerinde de yerini almaktadır.
10

  

Bu noktada İngiltere ve Fransa da deniz gücünü Akdeniz’den açık 

denizlere kadar yayma ve deniz ulaşım güzergâhlarını kontrol ve de-

netleme altına alma telaşındadır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları ara-

sında, bu kıtaların hemen hemen hepsine aynı mesafede bulunan ada, 

Girit ile birlikte su geçiş yollarının da üzerindedir. Bu bağlamda bakıl-

dığında Kıbrıs adasının coğrafi özelliği ve deniz gücü bağlamında Tür-

kiye’nin ekonomik, politik ve askeri güvenlik açısından konumu Ma-

han’ın
11

 jeopolitik konseptinin hala geçerliliğini korumakta olduğunu 

göstermektedir. Stratejik açıdan Doğu Akdeniz’in düğüm noktasını 

teşkil eden Kıbrıs adası, Anadolu ve Suriye kıyılarına olan yakınlığı, 

Ege Denizi’nin giriş ve çıkışına etkisi ve Mısır ile Süveyş Kanalı’na olan 

yakınlığıyla İngiltere için de önemli bir adadır. ‘Bir düşmana ya da 

saldırı hedefine coğrafi olarak yakın olmanın avantajı’
12

 da göz önüne 

alınınca Doğu Akdeniz ve çevresi, Ortadoğu ve Hindistan’daki çıkar 

ilişkileri ve politikası açısından stratejik öneme haiz bu ada neredeyse 

bütün dünya açısından kilit noktadır. Söz konusu bu ticaret hattı kü-

resel ve kıtasal jeostratejik açıdan gerek ABD, gerekse AB üyesi ülkeler 

için son derece önemlidir. Örneğin 2 Nisan 1946 tarihinde İngiltere 

Genelkurmay Başkanlığı tarafından hazırlanan bir raporda İngilte-

re'nin büyük güç olarak kalmak istiyorsa Ortadoğu'nun önemini mut-

laka kavraması gerektiği, bunun yolunun da Asya, Avrupa ve Afrika'yı 

 

10
 Nejat Eslen, “Kıbrıs’ın Sratejik Önemi”, Cumhuriyet Strateji, 18 Nisan 2005, S 42, 

İstanbul, s. 8. 

11
 ABD Deniz Akademisi mezunu olan Alfred Mahan (1840-1914) 1890 yılında yayım-

ladığı “Deniz Kuvvetinin Tarihe Etkisi “1660-1783” isimli eseriyle tanınmaktadır.  

12
 Alfred Thayer Mahan, Deniz Gücünün Tarih Üzerine Etkisi, İstanbul, Eylül 2003, 

s. 52. 
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birbirine bağlayan kara köprüsü olarak Ortadoğu'nun ve Kıbrıs ada-

sının stratejik önemini kavramaktan geçtiği belirtilir.
13

 Küresel ege-

menlik konseptini benimseyen ve askeri, politik ve ekonomik alanda 

dünyanın bir numarası ve dünyanın jandarması konumuna gelmek 

isteyen ABD, yurttaşı Mahan’ın teorilerine uygun olarak deniz gü-

cünü Akdeniz’den açık denizlere kadar yayma ve deniz ulaşım gü-

zergâhlarını kontrol ve denetleme altına alma telaşındadır.  

Ada sadece Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler açısından da önemli de-

ğildir. Başta Yunanistan olmak üzere, İngiltere, ABD ve son dönemde 

AB üyesi ülkeler de adanın kendi çıkarları açısından öneminin farkın-

dadırlar. Doğu Akdeniz’de jeopolitik önemine bağlı olarak Avrupa, 

Asya ve Afrika kıtaları arasında kilit noktada bulunan ada her dönem 

stratejik önemini korumuştur. Stratejik açıdan Doğu Akdeniz’in dü-

ğüm noktasını teşkil eden Kıbrıs adası, Anadolu ve Suriye kıyılarına 

olan yakınlığı, Ege Denizi’nin giriş ve çıkışına etkisi ve Mısır ile Süveyş 

Kanalı’na olan yakınlığıyla İngiltere için de önemli bir adadır. Bir dev-

letin ulusal çıkarları söz konusu olduğunda ön plana çıkan unsurlar; 

vatan ve milletin bölünmezliği ile bağımsızlığı, ekonomik menfaatler, 

bölgesel güvenlik ortamlarının sağlanmasıyla ilgili çıkarlar ve ulusal 

değerlerin korunmasıyla ilgili çıkarlar olarak sıralanabilir. Ulusal çı-

karları derecelendirmek gerektiğinde karşımıza çıkan hususlar ise 

bunların ölüm kalım derecesinde, hayati öneme haiz, çok önemli ve 

önemli olarak sıralanabileceğidir.
14

 Öte yandan özellikle soğuk savaş 

döneminde savunma stratejisini ön plana çıkartan ve kuzeyden gele-

cek muhtemel bir tehlikeye karşı savunma planları içerisinde olan 

Türkiye’nin değişen dünya konjonktüründe tehdit değerlendirmele-

rini gözden geçirmesi ve “caydırıcılık, topyekun savunma, ileri cephe 

savunması” gibi stratejileri benimsemesi kaçınılmaz olur. Kıbrıs soru-

nuna bu bağlamda bakıldığı takdirde adanın stratejik konumu ve ilgili 

 

13
 Eftal Irkıçatal, "İkinci Dünya Savaşı Sonrası İngiltere'nin Ortadoğu Politikaları İçin 

Kıbrıs'ın Stratejik Önemi ve Kıbrıs Meselesinin Ortaya Çıkışı", Süleyman Demirel 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2012/1, S 15, s. 34. 

14
Cihangir Dumanlı, “Anadolu’nun Batı’dan Kuşatılması”, Cumhuriyet Strateji, 18 

Nisan 2005, S 42, İstanbul, s.6-7.  



2448 ULVİ KESER  

 

tarafların bu adaya neden bu kadar önem verdikleri de ortaya çıka-

caktır. Doğu Akdeniz’de bulunan ada aslında tüm Akdeniz’in jeopoli-

tiğinde yadsınamaz bir stratejik öneme sahiptir. Zira adanın stratejik 

değeri önemini gerçekte Akdeniz’in stratejik değerinden alır.  

SÖZ GAZETESİ VE ANADOLU’YA YARDIM FAALİYETLERİ 

1919-1922 Milli Mücadele sürecinde Kıbrıs Türk toplumunu ön-

derlik eden önemli isimlerden birisi olan M. Remzi Okan’ın özellikle 

1918 yılından itibaren ortaya çıkmaya başlayan toplumsal sorunlara 

ilgisi önce öğretmenlikten ayrılması, ardından Meclis-i Milli’de aktif 

görev alması ve son olarak da 8 Eylül 1919 tarihinden itibaren Doğru 

Yol gazetesini çıkartmasıyla devam eder. Özellikle gazetesiz bir top-

lum hayatının sürdüğü Birinci Dünya Savaşı sürecinin aksine M. 

Remzi Okan’ın sahibi ve başyazarı olarak yazılar kaleme aldığı Söz ga-

zetesi ise ilk sayısını 15 Şubat 1921 tarihinde çıkartmış, gazetenin son 

sayısı ise 14 Ağustos 1946 günü okuyucularıyla buluşmuştur.
15

 Bu dö-

nemde özellikle Söz gazetesinin Kıbrıs Türklerinin Anadolu’ya yardım 

faaliyetlerine aktif olarak katılması 21 Ağustos 1922 tarihinde Ata-

türk’ün TBMM Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Genel 

Müdürü Ahmet Ağaoğlu imzasıyla bu gazeteye bir teşekkür yazısı gön-

dermesine sebep olur.
16

 Bu dönemde, ayrıca Anadolu’da işgal kuvvet-

lerine karşı sürdürülmekte olan mücadeleye destek olmak gayesiyle 

Kıbrıs’ta “Anadolu’ya Yardım Kartpostalları” bastırılıp vatandaşlara 

satılmıştır. Öte yandan Anadolu’da devam etmekte olan Kurtuluş Sa-

vaşı’nın başarıyla devam etmesi ve sevinçli haberlerin art arda Kıbrıs’a 

ulaşmasından sonra İngiliz İdaresi, Kıbrıs’la Türkiye arasında oluşan 

ve gittikçe güçlenen bağları sekteye uğratmak üzere bir dizi sert ted-

birler alır ve bunları öncelikle 1921-1922 döneminde devreye sokarak 

okul kitaplarını sansürden geçirmeye başlar. Kıbrıs’ta Rumlar
17

, Er-

 

15
 BCA. 030.10.85.561.15.  

16
 Derviş Manizade, Kıbrıs Dün Bugün Yarın, İstanbul, 1975, s. 16. Oktay Öksüzoğlu, 

Kıbrıs Türk Basınından Portreler; Mehmet Remzi Okan, Lefkoşa, 1990, s. 35-37. 

17
 Lozan Barış Anlaşması’na kadar en azından kâğıt üzerinde Kıbrıs adası Osmanlı 

toprağı olarak kabul edildiğinden İngiliz İdaresi adada yaşayanları İngilizleştirdikleri 
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meniler, Museviler de bulunmasına ve bu topluluklar çocuklarına is-

tedikleri kitapları rahatça ve serbestçe okutmalarına rağmen Türklere 

uygulanan bu yıldırma ve baskı politikası başta Kıbrıs Türk basını ol-

mak üzere bütün toplumun tepkisini çeker. İngilizler, Türklerin çok 

gururlu, kişiliklerine düşkün ve bayrakları altında yaşamaya hayati 

önem veren bir millet olduklarını çok iyi bildiklerinden onların gurur-

ları ve milli hisleri ile oynar, tek taraflı kayırmalar ve bayrak çekme 

yasağı uygulayarak onları Türkiye’ye göçe zorlar.
18

  

Bu noktada Türkiye bizzat Atatürk’ün talimatıyla bir kere daha 

devreye girer ve Lozan Barış Antlaşması sonrasında ilk konsoloslukla-

rından birini Larnaka’da açıp konsolos olarak da Asaf Bey’i atar. Asaf 

Bey, Konsolosluğu döneminde, Lozan Barış Antlaşması uyarınca Kıb-

rıslı Türklere tanınan Seçme Hakkı/Hakk-ı Hıyarı kullanarak Türk 

vatandaşlığında kalma ve Türkiye’ye göç etme yolunu seçen Kıbrıslı 

Türklere aldığı talimatlar çerçevesinde büyük yardımlarda bulunmuş, 

yüksek öğrenime gidecek olan gençlere her türlü imkânı sağlamış, bir-

çok sosyal faaliyet içinde olmuş, dernek ve cemiyetlerin faaliyetlerini 

desteklemiş, milli günlerin kutlanmasına ön ayak olmuş, milli heyecan 

ve milli bilincin uyanması için çalışmıştır.
19

  

Dönemin arşiv kayıtları incelendiğinde ise Kıbrıs’tan Türkiye’ye 

gelen göçmenler-mülteciler Konya, Mersin, Muğla, Cebel-i Bereket
20

, 

 

görüntüsünden kaçınmakta, adada yaşayanlara kendi öğretmenleri ve kendi ders ki-

taplarını seçme özgürlüğü vermektedir. Ancak bu düşünce Kıbrıslı Türkler için pek 

geçerli olmamaktadır. Bu nedenle, Yunan Eğitim Bakanlığı’nca özel olarak görevlen-

dirilen ve Kıbrıs’taki orta öğretim kadrolarına atanan Yunan öğretmenler Yunanistan 

Hükümeti’nin direktifleri doğrultusunda beyin yıkamaya ve Enosis propagandasını 

en yaygın şekliyle hayata geçirme faaliyetlerine devam ederler. Hemen her okulda, 

ya okul içinde veya okul dışında asılmış Yunan bayrakları bulunmakta, öğretilen tek 

tarih konusu Yunan tarihi olmakta ve okutulan bütün kitaplarda sadece Yunan ulu-

sunu yüceltecek okuma parçaları bulunmaktadır. Pierre Oberling, the Road To Bel-

lapais, New York, 1982, s. 16. 

18
 Ülkü Cengizer, “ Ben Seninim, Ben Seninim “, Kıbrıs Postası, 100. Yıl Özel Sayısı, 

Kıbrıs Türk Kültür Derneği Ankara Şubesi, 19 Mayıs 1981, s. 31. 

19
 Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan 2 Aralık 1924 tarihli kararname. 

BCA.30.18.1.1/12.58.18. 

20
 Cebel-i Bereket Sancağı; sancak merkezi olan Yarpuz, İslâhiye, Hassa, Bulanık 

(Bahçe), Payas ve Osmaniye kazalarını içine almaktadır. 
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Adana, Silifke’ye yerleştikleri anlaşılmaktadır. Bu konudaki ilk belge 

2 Aralık 1924 tarihli olup Başvekâlet Kalem-i Umumi Müdüriyeti ta-

rafından kaleme alınmış, Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Ke-

mal imzası ile yayımlanan bir kararnamedir. Kararnamenin altında 

ayrıca dönemin Başvekil ve Müdafaa-i Milliye, Maarif, Maliye, Hari-

ciye, Dâhiliye, Adliye, Mübadele, İmar ve İskân, Sıhhiye ve Muavenet, 

Ticaret, Ziraat, Nafıa Vekillerinin imzaları bulunmaktadır. Kararna-

mede; “İngiliz tabiiyetini kabul etmemeleri nedeniyle Kıbrıs’tan çık-

mak isteyen kişilerden yaşamak için Konya’ya kadar gelenlerinin yer-

leşimlerinin adı geçen vilayetin imar ve iskân müdüriyetine bildiril-

diği” ifade edilmektedir. Heyet-i Vekile’nin kabul ettiği karar 23 Ara-

lık 1924 tarih ve 980/32683 numaralı tezkireyle Mübadele, İmar ve 

İskân Vekâleti tarafından kabul edilecek ve uygulamaya sokulacak-

tır.
21

 Söz konusu belgeden anlaşıldığı üzere Türkiye’ye göç eden Kıb-

rıslı Türklerin ilk yerleşim alanlarından birisi Konya olmuş ve Lozan 

Barış Antlaşması maddeleri içeriğinde yer almamış olsa da kendiliğin-

den ve bir zorunluluk nedeniyle ortaya çıkan sorunu çözümlemek için 

mültecilerle ilgili geçerli olan talimatnameye bağlı kalınarak, düzenle-

meler yapılmıştır. Türkiye Reis-i Cumhuru Gazi Mustafa Kemal im-

zası ile yayımlanan ve altında ayrıca dönemin Başvekili ile Hariciye, 

Dâhiliye, Harbiye, Müdafaa-i Milliye, Adliye, Sıhhiye ve Muaveneti-i 

İçtimaiye, Ticaret, Ziraat, Nafıa Maarif, Maliye, Vekillerinin imzaları-

nın bulunduğu bir başka kararname, 7 Şubat 1925 tarihli Başvekâlet 

Kalem-i Umumi Müdüriyeti tarafından kaleme alınmıştır.
22

 2 Aralık 

1924 tarih ve 1188 numaralı kararnameye zeyl (ek) olduğu belirtilen 

belgede “Lozan Antlaşması’nın birinci –araziye müteallik ahkâm
23

- bö-

lümünün 21. maddesi gereğince verilecek vizeden yararlanarak Tür-

kiye’ye göç etmek isteyen ve harekete hazır oldukları anlaşılan 20 bin 

nüfus olarak tahmin edilen Kıbrıs Müslümanının sevk ve iskân mas-

rafları kendilerine ait olmak üzere göçleri hakkındaki talimatnameye 

 

21
 BCA, Tarih: 2.12.1924, FK: 30..18.1.1/12.58.18. 

22
 BCA, Tarih: 7.12.1925, FK: 30.18.1.1/16.77.6.  

23
 Araziyle ilgili hükümler. 
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uyularak iliştirilmiş cetvelde belirtilen bölgelerde yerleştirilmeleri” ka-

bul edilmiştir. Ayrıca bunlardan çok muhtaç durumda olanlara imkân 

ölçüsünde birer hane ve hükümet emrindeki araziden yeterli ölçüde 

verilmesi önerisi Dâhiliye Vekâleti İskân Müdüriyeti Umumiyeti’nin 

hususi tezkiresiyle 1 Şubat 1925 tarihinde bildirilmiş ve İcra Vekilleri 

Heyeti tarafından 7 Şubat 1925 tarih ve 24371/91 sayılı toplantısında 

kabul edilmiştir. Böylece bizzat Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 

Paşa’nın ilgisiyle Kıbrıslı göçmenlerin karşılaştığı sorunlar çözümlen-

meye çalışılmıştır.  

Bu dönemde adada İngiliz yönetimince Türkiye’ye yönelik eğitim 

ve öğretim girişimleri de savsaklanır ve Maarif Yasası değiştirilerek 

Maarif Encümenliği oluşturulur ve böylece istenen sansür ve engel-

leme düşünceleri hayata geçirilir. Bunun sonucunda Kıbrıs Türk top-

lumu kitapsız ve okulsuz kalır. 1922 yılına gelindiğinde M. Remzi 

Okan Kirillos Pavlidis’ten aldığı matbaa makinesiyle kendi basımevini 

kurmuş durumdadır.
24

 Gazete bu dönemde abone sistemiyle çalış-

makta ve aboneleri dışında kimselere ulaştırılmamaktadır. Söz gaze-

tesi yayın hayatına başladığı günden kapanacağı 1946 yılına kadar 

Kıbrıs Türk toplumunun çağdaşlaşması, modern hayata ayak uydur-

ması amacıyla yeni bir strateji takip eder. M. Remzi Okan ve gazetesi 

Kıbrıs adasıyla Anadolu arasındaki kopmaz bağları ortaya koyan, söy-

lem ve eylemleriyle bunu her daim sıcak tutan ve Kıbrıs Türk halkının 

coşkusunu yükseltme misyonunu üstlenmiş bir gazete portresi çizer.  

Kıbrıslı Türklerin Anadolu Türklerinin bir parçası olduğunu her 

daim ortaya koyan ve bunu gerek yazılarında gerekse eylemlerinde 

ortaya koyan Mehmet Remzi Okan ve Söz gazetesi esasında bu davra-

nışlarıyla hem İngiliz idaresinin hem de Rumların tepkisini çekmek-

tedir. Bununla beraber gazete çizgisinden taviz vermeyecek ve M. 

Remzi Okan da Milli Mücadele sürecine verdiği katkı ve desteğin ar-

dından yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Kemalist dev-

 

24
 Harid Fedai, “Doğru Yol ve Söz Gazeteleri”, Yeni Kıbrıs Dergisi Dergisi, No 5, C 

II, Şubat 1985, Lefkoşa, s.20-22.  
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rimlere de aynı desteği gönülden verecektir. Kıbrıslı Türklerin Cum-

huriyetin ilanından sonra bütün Atatürk ilke ve inkılâplarını gönül-

den benimseyip bunları hiçbir zorlama ve kanuni mecburiyet olmak-

sızın kabul edip, uygulamaya koymaları, ayrıca Türk okullarında Milli 

Mücadele ve sürecini gençlere anlatıp sevdirmeleri
25

 milli şuur ve ana-

vatana olan sonsuz bağlılık ve inançlarının bir tezahürüdür. Milli şe-

ref, milli haysiyet ve milli varlıklarını idame ettirebilmek için türlü 

mahrumiyet ve güçlük içinde çırpınan Kıbrıslı Türkler, Anadolu ile 

irtibatını hiçbir zaman kesmez. Türk milletinin yedi düvele karşı kur-

tuluş mücadelesini başlattığı 1919 yılında başlayıp 3 yıl devam eden 

Kıbrıs’taki kuraklık sonucunda iyice fakirleşip açlık ve yokluk çekme-

lerine rağmen Anadolu’ya her türlü desteği gönülden verirler.
26

 Top-

rak ve tarımla uğraşan Kıbrıslı Türklerin, bu sıkıntılı zamanlarda kar-

şılaştıkları bir başka problem ise adaya dışarıdan gelenlerin yaydığı 

salgın hastalıklardır.
27

 Kurtuluş Savaşı’nın başlamasıyla beraber ada-

daki bütün Türk kurum ve kuruluşları derhal bir araya gelerek “Mu-

hacirin-i İslamiyeye Yardım Cemiyeti”ni kurarak Anadolu’ya yardım 

kampanyaları düzenlemeye başlarlar. Ayrıca Türk İstiklal Kumpan-

yası isimli tiyatro grubu ile Hürriyet ve Terakki isimli Türk kulübü de 

yardım faaliyetlerine derhal başlayacaklarını açıklarlar.
28

 Özellikle 

1920-1922 yılları arasında Kıbrıslı Türklerin hürriyet aşkını canlı tut-

mak ve Anadolu’ya yardım yapabilmek için tamamen gönüllü genç-

lerden ve kadınlardan oluşan gruplarca pek çok piyes, müsamere ve 

oyunlar tertip edilmiştir. Bu piyes, oyun ve müsamerelerin perde ara-

larında da ayrıca çeşitli müzayedeler yapılmak suretiyle nakdi yardım 

toplanmıştır.
29

 Özellikle Kıbrıslı Türk kadınların Milli Mücadele’ye 

 

25
 Hasene Ilgaz, Kıbrıs Notları, İstanbul, 1949, s. 62  

26
 Reşat Akar, Atatürkçü Kıbrıs Türkleri, İstanbul, 1981, s. 10 

27
 The Cyprus Gazette, 3 Eylül 1920, Lefkoşa 

28
 Beria Remzi Özoran, “Anadolu Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kıbrıs’ta Türk Basını”, 

VII. Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler, C II, Ankara, 1973, s.921 

29
 Sabahattin İsmail, Atatürk Döneminde Türkiye-Kıbrıs İlişkileri 1919-1938, Lefkoşa, 

Kasım 1989, s.20. Beria Remzi Özoran, ”Anadolu Kurtuluş Savaşı Yıllarında Kıbrıs’ta 

Türk Basını”, VII. Türk Tarih Kongresi, C I, Ankara, 1973, s. 922. Mustafa Haşim 

Altan, Atatürk Devrimlerinin Kıbrıs Türk Toplumuna Yansıması, Ankara, 1997, s. 

52-54 
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gönülden destek olmaları ve düzenledikleri pek çok faaliyetle Ana-

dolu’ya maddi destekte bulunmaları hemen dikkat çeker.
30

  

1922 sonrası dönemse adada kendilerine Evkafçılar adı verilen 

grupla kendilerine Halkçılar adı verilen, “kuvvetini halktan alan ve 

halka istinat eden bir siyaset olan halkçı siyasetin ilk muvaffakiyeti şa-

hıslar hükümdarlığını yıkmak ve o tahtta dünyanın her yerinde efen-

diliği kabul edilen halkı çıkarmak”
31

 olan ve liderliğini M. Remzi 

Okan’ın çektiği, Ahmet Raşit tarafından da desteklenen grup arasında 

düşünsel anlamda kıyasıya bir mücadelenin yaşandığı bir dönem olur. 

M. Remzi Okan’ın Doğru Yol gazetesinde başlattığı ve Söz gazetesiyle 

de aynen devam ettirdiği ulusalcı zihniyet sadece devrimleri benimse-

meyenler tarafından değil İngiliz idaresi tarafından da tepkiyle karşı-

lanır.
32

 Bu dönem cumhuriyet Türkiye’sinin kendi ayakları üstünde 

durmaya çabaladığı bir dönemdir. Gazetesinde derhal Latin harflerini 

uygulamaya başlayan M. Remzi Okan da Almanya’ya sipariş vermiş
33

 

ve bu sipariş bedeli yanlışlıkla Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından 

verilen siparişe eklenmiştir. Naşit Hakkı Uluğ’un durumu Atatürk’e 

 

30
 Oktay Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Basınından Portreler: Mehmet Remzi Okan, Lef-

koşa, 1990, s. 39-41 

31
 Söz, 23 Temmuz 1931. 

32
 Neredeyse 1960’lı yıllara kadar uygulanmaya çalışılan bu İngiliz stratejisi konuyla 

ilgili hazırlanan resmi raporlara ve yazışmalara da yansımıştır. Örneğin Türk Konso-

losluğu tarafından hazırlanan 14 Mayıs 1937 tarihli bir raporda “…İngiliz müstem-

leke idaresi Kıbrıs ahalisini milliyetlerini nazarı itibara almaksızın dinlerine göre tefrik 

etmekte olduğundan Türkleri de resmen İslam cemaati olarak tanımaktadır. Fakat 

İslam denilen bu halk kâmilen Türk’tür. Bazı kenar köylerde Rumca konuşan Müs-

lümanlar varsa da Rum ekseriyeti arasında kalmaları ve kimsenin kendileriyle alaka-

dar olmaması yüzünden dillerini unutan bu soydaşlarımızın bir kısmı tekrar Türkçe 

öğrenmeye başlamıştır…” denilmektedir. Aynı yazıda adada yayımlanan gazetelerle 

ilgili olarak da “…Lefkoşa’da Söz isminde haftada iki defa ve Ses isminde haftada bir 

defa çıkan iki Türkçe gazete vardır. Yalnız Lefkoşa’da Rumca dört yevmi gazete çıktığı 

halde Türklerin bir tek yevmi gazeteleri olmaması çok acınacak bir haldir. Adı geçen 

iki gazete Türk inkılâbına taraftar ve milliyetçi olmakla beraber vesaitsizlikleri ve ada 

Türklerini muhtelif mesail hakkında irşat edecek takrir heyetlerine malik olmamaları 

yüzünden kendilerinden beklenen hizmetleri yapacak bir halde değildirler…” denilir. 

BCA.030.10.124.886.18  

33
 Mehmet Remzi Okan’a matbaa harflerinin teslim edildiğine dair 8 Mart 1927 ve 26 

Şubat 1929 tarihli Başbakanlık raporları. BCA. 30.10.0.0.28.159.2 ve BCA. 

30.10.0.083.548.2. 
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iletmesinin ardından bu matbaa siparişlerinin bedeli bizzat Türk hü-

kümeti tarafından karşılanır ve M. Remzi Okan’a da bir jest yapılır.
34

 

Konuyla ilgili olarak Söz gazetesi için getirilen matbaa malzemeleri ve 

harflerin farklı ölçülerde olması nedeniyle daha sonraki süreçte ikinci 

bir sipariş daha verilir ve bunların karşılığı da Türkiye Cumhuriyeti 

devleti tarafından karşılanır.
35

 Bu günlerde M. Remzi Okan’ın da biz-

zat İsmet İnönü’ye yönelik yaptığı yazılı müracaat ve yardım isteği de 

söz konusudur.
36

 M. Remzi Okan’ın bu müracaatının hemen ardından 

Başvekâlet derhal harekete geçerek “İstanbul’da bu harfleri satanlarla 

derhal görüşülecek ve iki kasanın temin ve ihyasıyla parası gönderil-

mek üzere bedelinin işarı”
37

 denilerek yeni harfler temin edilir.  

Esasında daha sonradan Türkiye Cumhuriyeti devleti tarafından 

M. Remzi Okan’a Söz gazetesini çıkarabilsin diye yapılan maddi yar-

dımların bununla sınırlı kalmadığı da anlaşılacaktır. Bedia Okan Gö-

reli’nin ifadesine göre daha çocuk yaşlarında bir gün babası annesine 

“Bugün misafirlerimiz gelecek, haberiniz olsun. Hazırlıklı olun.” de-

miştir ve hemen ardından Fuat Umay matbaayı ziyaret eder. Bu ziya-

retler Türkiye’den Çocuk Esirgeme Kurumu, Türk Hava Kurumu, 

Darülbedayi’den önemli sanatçılar şeklinde birkaç ayda bir tekrarlan-

maya devam eder.
38

 Bedia Okan Göreli bu önemli ziyaretçilerin geliş 

nedenlerini şöyle açıklar;
39

 

 

34
 Bedia Okan Göreli ile 15 Ağustos 2010 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme. 

35
 Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet Muamelat Müdürlüğü tarafından Hazine Evrak 

Muavinliğine gönderilen 25 Şubat 1929 tarihli ve 5/159 sayılı resmi yazı. 

BCA.030.10.85.548.2. 

36
 “Takriben bir ay evvel zatıâlinize bir mektup göndermiş ve gazetemiz için iki kaşalık 

yeni Türkçe harf gönderilmesi hususunda lütfen delalette bulunmanızı istirham eyle-

miştim. Şimdiye kadar buna dair cevabınızı alamadığımdan bu mektubumla tekrar 

sizi rahatsız etmeye mecbur oldum. Affınızı rica eder ve samimi tazim ve hürmetlerimi 

takdim eylerim efendim.” M. Remzi Okan’ın Mahmut Nedim’e gönderdiği 10 Kasım 

1928 tarihli mektup. BCA.030.10.85.548.2. 

37
 BCA.030.10.85.548.2. 

38
 Adı geçen görüşme. 

39
 Bedia Okan Göreli ile 15 Ağustos 2010 tarihinde İzmir’de yapılan görüşme. 
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“…Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Atatürk’ün emriyle yaptığı bu 

yardımlar postayla gelmiyordu. Aynı şekilde bankayla da gelmiyordu. (İn-

giliz) hükümetinin haberi olur, bankada belli olur diye Atatürk kendisinin 

güvendiği kişilere 2–3 ayda bir, Atatürk vermiyor ama tahsis edilmiş mu-

ayyen bir kişiye emir veriyor ve parayı onlar getiriyordu ve onlar gerekli 

talimatı veriyorlardı neyse söylenecek olan. Babam da bütün sıkıntılarını 

o gelen şahsa anlatır ve haberi iletirdi. Bu böyle devam edemedi çünkü 

hükümet farkına varmış galiba. Para bankaya gelmeye başladı. Öyle 

olunca da paranın bir bölümünü hükümet almaya başlayınca ‘ O zaman 

doğrudan konsoloshaneye göndermek en iyisi.’ demişler ve para konsolos-

haneye gelmeye başladı. Fakat son gelen konsolos, benim zamanımdaki son 

konsolos gelen parayı bize vermedi. İstemedi, canı istemedi, neden vermedi 

sebebi yok. Vedia ablam ise o günlerde Ankara’daydı ve biz onunla haber-

leşemiyorduk ve ona durum şudur, böyledir diye haber gönderemiyorduk. 

Bir gün ablamdan bir mektup aldık ve bize ‘Hiç merak etmeyin amcamız 

bizi mirastan mahrum bırakmayacak.’ diye yazıyordu. Şifreyi biz çözdük ve 

anladık ki Türkiye bizi desteklemeye ve yardım etmeye devam edecektir. …”  

M. Remzi Okan gibi Kıbrıs Türk toplumunu etkileyen gazeteciler 

ve siyasi liderlerin faaliyetlerinden iyice rahatsız olan İngiliz idaresi ise 

Kıbrıslı Rumların taşkınlıklarını göz ardı etmekte ve onlara karşı daha 

yakın ve hoşgörülü davranmaktadır.
40

 Bu bağlamda Türkiye ile sıcak 

ilişkiler içerisinde olan kişi ve kuruluşlar Kıbrıs’ta olup bitenler konu-

sunda Türkiye’yi devamlı surette bilgilendirirler.
41

 İkinci Dünya Sa-

vaşı öncesi süreçte Kıbrıs Türkleri toplum liderleri vasıtasıyla Tür-

kiye’yle olan bağlarını koparmamaya çalışmakta ve adada olup biten-

leri neredeyse günü gününe rapor etmektedirler.
42

  

 

40
 Örneğin 19 Nisan 1933 tarihinde deniz uçağıyla Mağusa limanına iniş yapan ve 21 

Nisan 1933 günü de Bağdat’a gitmek üzere adadan ayrılan İngiltere Sömürgeler Ba-

kanı Sir Philip Cardiff Lister “Kıbrıs ahali-i İslamiyesi namına mülakat talep eden he-

yeti kabul etmemiş ise de Kıbrıs Başpiskoposunun ziyaret ve mülakatını” reddetme-

miştir. BCA.030.10.432.872.51.  

41
 Başbakanlık Müsteşarı Kemal Gedeleç tarafından Hariciye Vekâleti’ne gönderilen 

Kıbrıs Birinci İntihab Dairesi mebusu Necati Özkan’ın Kıbrıslı Türklerle ilgili hazır-

ladığı rapor. BCA.030.10.57.66.14.  

42
 BCA.030.10.130.28.19 ve BCA.030.10.124.887.3. 
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İlk sayısını 15 Şubat 1921 tarihinde çıkartmış olan Söz özellikle 

1940’lı yıllarda ekonomik sıkıntı içine girer ve 14 Ağustos 1946 günü 

son kez okuyucularıyla buluşuncaya kadar aynı sıkıntılarla hayatta kal-

maya çalışır.
43

 Aynı konuyla ilgili olarak Basın ve Yayın Umum Mü-

dürü Selim Sarper tarafından hazırlanan raporda ise “Lefkoşa’da 

Remzi Okan ve Vedia Okan tarafından çıkarılmakta olan Söz gazete-

sinin Kıbrıs’taki Türk halkının hukukunu müdafaa ve anavatana bağ-

lılıklarını temsil ederek milli tesanüt gayesine hizmet etmekte olduğu 

ilişik olarak sunulan Mart ve Nisan aylarına ait nüshalarının tetkikin-

den anlaşılmıştır…”
44

 denilir.  

KIBRIS’TA GENEL DURUM 

Adada her ne kadar Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlar, İngiliz ida-

resi altında yaşıyor olsalar da birbirinden tamamen farklı sosyal, tarihi, 

demografik ve kültürel değerlere bağlı iki toplum olarak yaşamakta-

dırlar ve Kıbrıslı Türklerin yönü de hep Toroslara ve anavatan olarak 

kabul ettikleri Türkiye’ye dönüktür. Bu dönemde de Rumların ada-

nın statüsünün değiştirilmesi ve Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhak edilmesi 

yönündeki faaliyetleri devam eder. Enosis fikrinin ilk defa ortaya atıl-

dığı 18 Ekim 1828’den tam 103 yıl sonra ilk ciddi Rum ayaklanması 

gerçekleşir ve Rumlar 21 Ekim 1931’de Kition Piskoposu Nikodimos 

Milanos ve Kyrenin Piskoposu’nun öncülüğünde İngiliz idaresine 

karşı isyan başlatırlar. Bunun sonucunda Kıbrıs Valisi Sir R.Storss’a 

12 Kasım 1931’de verilen olağanüstü yetkiler sonucu İngiliz İda-

resi’nce uygulanan yaptırımlar sadece Rumları değil Türkleri de kap-

sar. Anayasa, Yasama Meclisi, Belediye seçimleri, siyasi partiler askıya 

alınır, basına sansür uygulanır, eğitim üzerinde sıkı bir denetleme baş-

lar.  

Yunan ve Türk tarihinin okutulması kısıtlanır ve devlet büyükle-

rinin resimleri okul duvarlarından kaldırılır. İngiliz yönetimi okullara 

 

43
 TC Başvekâlet Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü tarafından Başvekâlet Yüksek 

makamına gönderilen Beria Okan imzalı 11 Haziran 1944 tarihli ve 85/301 (4043) 

sayılı yazı. BCA. 030.10.85.561.15.  

44
 BCA.030.10.85.561.17. 



 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ SİYASETİNDE AKDENİZ 

VE KIBRIS ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

2457 

 

ve camilere Türk bayrağı asılmasını, 19 Mayıs ve 29 Ekimlerde bayram 

kutlamalarının yapılmasını, Türkiye’den kitap getirtilmesini, hatta ki-

taplarda bulunan bayrak ve Atatürk resimlerinin bile bulunmasını ya-

saklar.
45

Ancak İngilizlerin bu davranışının arkasında İngiliz idaresinin 

özellikle Kıbrıslı Türkleri sindirmeye yönelik olarak planlı bir girişimi 

söz konusudur.
46

 Ancak bu davranışın arkasında İngiliz idaresinin 

özellikle Kıbrıslı Türkleri sindirmeye yönelik plânlı bir girişimi söz ko-

nusudur.
47

 Adadaki İngiliz idaresi, Türkiye’de özellikle cumhuriyetin 

ilân edilmesi sonrasında başlattıkları son derece plânlı ve programlı 

sindirme ve yıldırma politikalarına iyice hız vermeye başlarlar; ancak 

İngilizlerin bu sistemli faaliyetlerine karşı koymaya çalışan Kıbrıslı 

Türkler de kendilerini yavaş yavaş göstermeye başlar
48

 ve İngiliz ida-

resinin ‘böl ve yönet’ politikasına ve sistemli olarak Türklük duygusu-

nun ortadan kaldırılarak Kıbrıs Türk toplumunun İslamlaştırılması 

çabalarına özellikle gençlerin tepkisi kendisini gösterecektir.
49

 Orto-

doks Kilisesi ve Enosis yanlılarının Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nı kuşa-

tıp yağmalamaları, Vali Sir Romald Storrs’un dağılmaları yönündeki 

ikazlarına cevap vermeyerek isyana devam etmeleri, bu arada “Vali 

olayım da varsın 10 dakika olsun.” diyen isyancı Rumlardan birinin 

valinin makamına yerleşmesi, ormanları yakmaları, ortalığı yakıp yık-

maları, buna ilâveten başka kasaba ve köylerde de benzer olaylara kal-

kışmaları İngiliz İdaresi’nin isyanı bastırıp elebaşlarını ülke dışına 

göndermesi ve kiliseyi 35.354 Sterlin cezaya mahkum etmeleriyle so-

nuçlanır; ancak bu arada kurunun yanında yaş da yanar. Sonuç olarak 

en büyük sıkıntıyı yine Türk toplumu görür. Küçük bir ayaklanma 

olarak başlayan bu gösteriler özellikle 1955-1959 döneminde büyük 

 

45
 TMT Limasol kadrosundan merhum Mehmet Y. Manavoğlu ile 25 Ağustos 2004’de 

Girne’de yapılan görüşme. 

46
 TMT Limasol kadrosundan merhum Macit Aydınova ile 13 Temmuz 2003 tari-

hinde Girne’de yapılan görüşme.  

47
 Adı geçen görüşme.  

48
 Arif Hocalar ile 10 Şubat 2001 tarihinde Ankara’da yapılan görüşme. 

49
 Erol Atabek, “Suphi Benli”, Kıbrıs Mektubu Dergisi, Ankara, Temmuz 1997, C 10, 

No.4, s.26-28. 
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isyanlara dönüşecektir. İngiliz idaresinin Kıbrıslı Türkleri Tür-

kiye’den uzaklaştırma çabaları daha sonraki yıllarda da devam ede-

cektir.
50

 Kıbrıs’ta ne olup bittiği konusunda Türk hükümetinin de 

şüphesiz bilgisi vardır ve bu konuyla ilgili olarak Kıbrıs’taki konsolos-

luk kanalıyla ayrıntılı raporlar hükümete ulaştırılmaktadır.
51

  

TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİ VE ATATÜRK 

Coğrafi olarak birbirine komşu olmakla beraber Türk-Yunan iliş-

kilerinde pek çok coğrafi, etnik, ekonomik ve tarihi faktörlerin önem 

kazandığı ilişkiler ve anlaşmazlıklar yumağı ön plandadır. Esasında 

Türk-Yunan ilişkileri anlaşmazlıklar hikâyesidir.
52

 İki ülkenin geleceği 

bağlamında tam anlamıyla bir dönüm noktası olan Lozan Konferansı 

sonrasında
53

 varılan anTlaşma gereği başlatılan Türk-Yunan mübade-

lesi ortaya yeni problemler çıkartmakla beraber Türkiye’nin ‘mazinin 

verdiği acı tecrübelerden faydalanarak Türk-Yunan ihtilafını ebedi ve 

kat’i olarak halletmek istemesi’
54

 iki ülke arasındaki problemlerinin çö-

zülmesi açısından ‘iki ülke arasındaki geleneksel nefret yarışının hala 

ne derecede yaşanmakta olduğu düşünülürse düşünülsün’
55

 yeni bir 

kapı açacaktır. Bu bağlamda özellikle “modern zamanların en büyük 

Yunan siyasetçilerinden birisi ve Yunan Cumhuriyetinin babası”
56

 ka-

bul edilen ve daha Birinci Dünya Savaşı başlamadan önce Ana-

dolu’nun Yunanlarca işgaline “Bizans Megalomanisi”
57

 değerlendir-

 

50
 Kıbrıs Konsolosluğu’nun 14 Eylül 1938 tarihli raporu. BCA.030.10.124.887.3. 

51
 Kıbrıs Konsolosluğu’nun 14 Eylül 1938 tarihli raporu. BCA.030.10.124.887.3. 

52
 Salahi Ramadan Sonyel, Türk-Yunan Anlaşmazlığı, KTKD Genel Merkezi Yay., 

Lefkoşa, 1985, s. 7. 

53
 Byron Theodoropulos, Lozan Antlaşması Üzerin Düşünceler. 70. Yılında Lozan 

Barış Antlaşması Semineri, İnönü Vakfı, İstanbul, 1993, s.53. 

54
 Cavid Oral, Akdeniz Meselesi, Cumhuriyet Matbaası, İstanbul, 1945, s. 75. 

55
 Erdoğan Karakuş, İngiliz Belgelerinde İkinci Dünya Savaşı Öncesi Türk-İngiliz 

İlişkileri 1938-1939, Genelkurmay Başkanlığı, Ankara, 2004, s. 47. 

56
 Kphth (Official Publication of the Pancretan Association of America), Mart 2009, 

New York, s. 16. Ayrıca bkz. Stevan K. Pavlowitch, A History of The Balkans 1804-

1945, Longman Publications, Singapur, 1999, s. 288. 

57
 Alexander Anastasius Pallis, Yunanların Anadolu Macerası 1915-1922, Yapı Kredi 

Yay., İstanbul, 1998, s. 31. 
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mesi yapan Venizelos’la Atatürk arasında başlatılan dostluk ilişkileri-

nin devam ettirilmesi sonrasında iki ülke arasında uzunca bir süre ba-

rış ve dostluk havası esecektir;
58

  

“…Küçük Asya felaketinin neredeyse hemen ertesi günü Türk-Yunan 

davasını kesin bir şekilde düzenlemeyi göze alan bu iki lider eğer biraz 

daha yaşamış olsaydı iki ülke arasında çözülmemiş ne tür sorunların kal-

mış olabileceğini düşünmeden edemiyor insan. Yalnız bunu değil, ikisinin 

de yer almaya uğraştığı kırılgan Balkan çevresinde olası sağlam bir işbir-

liğinin temellerini atmak için nelerin yapılmış olabileceğini de düşünmek 

gerekir…” 

Venizelos özellikle Atatürk’ün askeri ve siyasi dehasına olan hay-

ranlığı sonrasında 4 Ocak 1931 günü kendisini ziyaret eden Atina Bü-

yükelçisi Enis Akaygen’e “Mazi, hal ve istikbali gözden geçirirken bu 

kadar çok noktada menfaatleri tetabuk eden iki milletin nadiren bu-

lunduğunu”
59

 belirtecek ve “Türk milletinin mutluluğu ve özellikle 

gelecek nesillere daha uygar bir nesil bırakmak için çalışmış ve hala 

çalışan”
60

 Atatürk’ün Balkanlarda işbirliği yapılması yönündeki sözle-

rine atıfta bulunacaktır. Öte yandan 1932 yılında Yunanistan’da Ge-

neral Trikopis’le ilgili bir gelişme yaşanır ve Dışişleri Bakanlığı vasıta-

sıyla Atatürk’e mektup yazan Yunan eski subay ve askerleri hassas bir 

konuda ondan yardım talep ederler;
61

 

“Merbut gazetenin kırmızı kalemle işaret olunmuş kısmında mevzu-

bahis olup İstanbul Müzesi’nde teşhir edilmekte olan bazı şeyler Türkler 

aleyhindeki Yunanların eski kininin tazelenmesine sebep oluyor. Biz eski 

muharipler ve takriben bütün Yunanlar Türkiye-Yunanistan dostluk lü-

zumunu takdir ediyoruz. Siz de bunu takdir buyuruyorsunuz. Hâlbuki siz 

 

58
 Hristos K. Hristodulu, Mustafa Kemal ve Selanik Yaşamı, Telos Yay., Kasım 2008, 

İstanbul, s. 11. 

59
 BCA.30.10.0.0254.712.2 

60
 Thomas Ath. Vaidis, Bir Yunan Gazeteci Gözüyle Atatürk, Kum Saati Yay., Mart 

2005, İstanbul, s. 146. 

61
18 Mart 1932 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e hitaben Atina’dan gönderilen yazı. 

BCA. 030.10.0.254.713.13. 
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Türkler mezkûr teşhir ile Türkiye-Yunanistan dostluğunun idamesi uğ-

runa sarf olunan gayretleri imha ediyorsunuz. Nihayet müfrit milliciler bu 

meseleyi izam ederek Yunan ruhunu galeyana getiriyorlar çünkü teşhir için 

intihap olunan kılıç ve kasket generalimiz Trikupis’e aittir. Mumaileyh iyi 

seciyesi ve vatanperverliği ile kahramanlığın timsalidir. O general ki baş-

kumandan olmaması bizim için şayanı teessüftür çünkü o başkumandan 

olsaydı harp neticesi başka olacaktı ve muhakkaktır ki lehinizde olmaya-

caktı.”  

Bu dönemin önemli olaylarından birisi ise Hamidiye gemisinin 

Yunanistan ziyaretidir. Okul gemisi olarak Cumhuriyet döneminde 

yeni bir görev üstlenen Hamidiye gemisinin 1937 yılı içerisinde önce-

likle Yunanistan ve Yugoslavya’ya yapacağı seyahatlerle ilgili olarak 

subay, öğrenci ve gemide görev yapan erbaş ve erlerin zaruri ihtiyaç-

ları ve geminin söz konusu bu ziyaret sırasında sarf edeceği kömür ve 

su gibi malzemenin tamamlanması yönünde bizzat Atatürk imzasıyla 

bir Bakanlar Kurulu kararı yayımlanır ve geminin ihtiyaçlarının kar-

şılanabilmesi amacıyla Milli Müdafaa Vekâleti tahsisatından 12.000 

Lira verilmesi kararlaştırılır.
62

 1937 yılında Hamidiye eğitim gemisinin 

Yunanistan ve Yugoslavya’ya yapacağı dostluk ziyaretleri esasında Ha-

tay’ın anavatana katılışı sürecinde oluşacak tepkileri yumuşatmak, Ak-

deniz coğrafyasında oluşacak olumsuz havayı ortadan kaldırmak ve 

özellikle uluslararası kamuoyunda Türkiye’nin barışsever yaklaşımına 

vurgu yaparak Akdeniz’i Kıbrıs ve Hatay üzerinden bir dostluk denizi 

haline getirip kazanımlar elde etmesine yönelik girişimlerdir.
63

  

Bakanlar Kurulu tarafından Hamidiye gemisinin yapacağı bu ge-

zilerle ilgili olarak ard arda iki karar çıkartılmasına rağmen geminin 

misyonu ve gezilerin hassasiyeti nedeniyle 24 Mayıs 1937 günü 

 

62
 Başvekâlet Kararlar Dairesi Müdürlüğünün 2/8764 Karar Sayısı ve 12 Mayıs 1938 

tarihli Bakanlar Kurulu Kararı. BCA.030.18.11.02.83.41.4. 

63
 Başvekalet Kararlar Dairesi Müdürlüğünün 2/6655 Karar Sayısı ve 22 Mayıs 1937 

tarihli Bakanlar Kurulu Kararı. BCA.030.18.01.02.75.43.7. 
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üçüncü bir Bakanlar Kurulu kararı alınır ve geminin ziyaretleri konu-

sunda bütün formaliteler tamamlanır.
64

 Hamidiye’nin 1937 tarihli Yu-

nanistan ziyareti beklenen sonucu vermiş ve hemen bir yıl sonra Ak-

deniz’e yönelik hamlelerde Yunanistan’ın ciddi bir tepkisi söz konusu 

olmamıştır. 

HAMİDİYE’NİN 1938 AKDENİZ ZİYARETİ 

Bu noktada en önemli değerlerden birisi ise stratejik öngörü ve 

diplomasi kanallarını etkili ve caydırıcı kullanabilme yeteneğidir. Bun-

ların ortaya konulması sırasında doğal yetenekleri ve seçkin nitelikleri 

yanında kendisini bilinçli olarak hazırlayıp yetiştirdiği “zor günler” 

için ilgi ve çalışkanlık gibi sonradan kazanılan yetenekleriyle Ata-

türk’ün karizmatik kişiliği ön plana çıkar.
65

 Mustafa Kemal’in uzak gö-

rüşlülüğüne şahit olanlardan birisi de Mersin Belediye Başkanı olan 

Mithat Toroğlu’dur;
66

 

“...(İngiliz, Fransız elçilerine hitaben) ‘Hatay’ı böyle sürüncemede bı-

rakacaklarına Avrupa’da cereyan eden hadiselere biraz eğilsinler. Hitler 

gece gündüz durmadan savaş hazırlığı yapıyor, bu efendiler gaflet içinde 

uyuyorlar. Hitler bunun hesabını onlardan soracaktır ama o zaman iş iş-

ten geçmiş olacaktır ve çok da zarar görecekler, bunu hala bilmiyorlar mı?’ 

dedi.”  

Hamidiye mektep gemisinin 1937 yılında yaptığı Yunanistan ziya-

reti sonrasında ortaya çıkan dostluk havasının pekiştirilmesi amacıyla 

hemen bir yıl sonrasında planlanan gezi güzergâhında ise Bulgaris-

tan’ın Burgaz, Köstence, Sulina limanları da bulunmaktadır. Haydar-

paşa’dan 16 Mayıs 1938 günü başlayacak gezi
67

 28 Mayıs 1938 tari-

hinde Haydarpaşa Limanı’nda sona erer.
68

 Hamidiye okul gemisinin 

 

64
 Atina Büyükelçiliği tarafından gönderilen 30 Temmuz 1937 tarihli yazı. BCA. 

030.10.200.363.10. 

65
 Kemal Zeki Gençosman, Niyazi Ahmet Banoğlu, Atatürk Ansiklopedisi, May Yay., 

İstanbul, 1971, s. 36. 

66
 Mithat Toroğlu’dan aktaran Nazmi Kal, Atatürk’le Yaşadıklarını Anlattılar, Bilgi 

Yay., Kasım 2001, s. 39. 

67
 Tan, 16 Mayıs 1938. 

68
 BCA.030.10.62.415.8 
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son derece stratejik bir hamleyle ve kritik bir süreçte yapacağı Akdeniz 

ziyareti beraberinde birtakım tarihi ilginçlikleri de getirmektedir. 

Özellikle Türk tarihinde 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Harbi 

sonrasında adanın İngiltere’ye kiralanması
69

, Hamidiye isimli geminin 

de İngilizlere ödenecek tazminatlara karşılık gemi maliyetine yapılan 

eklemeler sonrasında Osmanlı donanmasına katılması ve Abdülhamit 

adını taşıyan bir geminin bu adaya yapacağı ziyaret ilginç tesadüfler 

zincirinin ilk halkasını oluşturur. Hamidiye işte bu şartlar içerisinde 

Akdeniz’de Hatay sahilleri ve limanlarını da içine alan stratejik önemi 

son derece büyük bir seyahate çıkmaktadır. Şüphesiz gemi personeli-

nin büyük bir kısmı ve hatta ülke yönetiminde bulunan bazı üst düzey 

yetkililer bile bu gezinin anlamı ve ortaya koyacağı sonuçları görmek-

ten uzaktırlar ve konuyu sadece klasik bir dostluk gezisi olarak değer-

lendirmektedirler. Oysa daha sonraki süreçte seyahatin hiç de sıradan 

olmadığı ve çok iyi planlanmış bir stratejinin ürünü olduğu da ortaya 

çıkacaktır.  

İkinci Dünya Savaşı’nın hemen arifesinde bir askeri geminin Ha-

tay gibi genç Türkiye Cumhuriyeti devleti için son derece sıcak ve 

gündemden düşmeyen bir sorunun yaşandığı dönemde Hatay’ın Pa-

yas ilçesi yanında ayrıca Lozan ile İngiliz müstemlekesi olması resmen 

kabul edilen Kıbrıs adasını da içine alacak bir geziye çıkması, İskende-

riye ve Hayfa gibi kritik yerleri de gezi güzergâhına alması tesadüf 

eseri olamaz. Bu durumun tesadüfi olmadığı Hatay’ın Türk toprakla-

rına dahil edilmesinin hemen ardından Atatürk’ün Kıbrıslı Türk bilim 

adamlarından ve 3 ciltlik Kemalizm İnkılabının Prensipleri (1938) ki-

tabının da yazarı Saffet Engin (Arın Engin)’e Kıbrıs’ın geleceği konu-

sunda söylediği “Onun da sırası gelecek Saffet Bey.” sözüyle daha 

sonra çok net bir şekilde ortaya çıkacaktır. İlginç olan bir husus ise 

 

69
 Colin Thubron, Journey Into Cyprus, Middlesex, 1986, s.217, Fedai Harid, Mü-

sevvid-zade Avukat Osman Cemal, Adsız Kitap, KKTC Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Bakanlığı Yay., 35, Salahi R. Sonyel, ”İngiltere Dışişleri Bakanlığı Belgelerine 

Göre: Osmanlı Padişahı Abdülhamit 48 Saat İçinde Kıbrıs’ı İngilizlere Nasıl Kiraladı?” 
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özellikle Avrupa coğrafyasında İtalya ve Almanya vasıtasıyla ortaya çı-

kan faşizm baskısının giderek daha yakından hissedildiği bir dönemde 

bir yandan Çin ile Japonya arasında yaşanan gerginlikler ve çatışmalar 

bir yandan da Rusya ile Japonya arasında ortaya çıkan gerilimler sa-

dece Avrupa için değil bütün dünya için korku dolu bir sürecin baş-

langıcı olurken Hamidiye gemisinin bu seyahati de bu kargaşa orta-

mında ilk etapta çok fazla da önemsenmez. İngiltere’nin açık deniz-

lerde batırılan ticari gemileri nedeniyle sürekli teyakkuz durumunda 

olduğu ve bu konuda gözdağı ve kuvvet gösterisi amaçlı olarak deniz 

tatbikatları yapması ve ABD yanında kendisine yer bulmaya çalışması 

dünya stratejisinde konjonktürün sürekli değişiklikler gösterdiği sı-

kıntılı bir dönemin başladığını da gösterir. Böyle bir atmosferde Ha-

midiye gemisinin gezisi de sessiz sedasız başlayacaktır.  

Geminin Doğu Akdeniz’i kapsayan bu gezisinin en önemli özelliği 

Lozan Antlaşması sonrasında ilk defa Kıbrıs adasına Türk askeri gü-

cünün çıkacak olması, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurul-

masının ardından adaya ilk gidecek askeri gemi olmasıdır. Bu prog-

rama göre gemi Akdeniz’de Girit’in Suda, Mısır’da İskenderiye ve 

Hayfa, ardından Kıbrıs’ta Mağusa, daha sonra İskenderun, Rodos ve 

Bodrum Limanı’nı ziyaret edecektir. Yapılan planlamaya göre gemi-

nin hareket günü ve saati Haydarpaşa’dan 4 Haziran 1938 günü saat 

20.00 olarak belirlenir.
70

 Hamidiye mektep gemisi 7-10 Haziran 1938 

döneminde Suda (Girit), 12-15 Haziran 1938 döneminde İskenderiye 

(Mısır), 17-19 Haziran 1938 döneminde Hayfa (Mısır), 20-22 Haziran 

1938 döneminde Mağusa (Kıbrıs), 23-25 Haziran 1938 devresinde İs-

kenderun, 6-7 Temmuz 1938 devresinde Rodos ve 7 Temmuz 1938 

günü Bodrum’da olacaktır.  

Geminin gezi güzergâhının belli olmasından sonra gazete manşet-

lerine de yansıyan ise Hatay’da yapılacak seçimlerde Fransa’nın yol-

suzluk yaptığı, bölgede yaşayan Türkler üzerinde baskı ve yıldırma 

politikası güttüğü yönündedir. Hamidiye’nin gezisi öncesi başlayan 

psikolojik algı operasyonları en üst düzeyde devam etmektedir ve 
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Fransızlar da tıpkı İngilizler gibi bu geziden pek hoşlanmamışlardır. 

Öte yandan Almanya ve İtalya’nın Avrupa coğrafyasında iyiden iyiye 

kendisini gösteren barışa tehdit yaklaşımları ve Berlin-Roma hattında 

ortaya çıkan tehdit algısının Avrupa’da çok daha yakından hissedil-

mesi Fransa’yı Türkiye’ye yakın bir politika izlemeye mecbur etmek-

tedir. Bu durum savaştan çıkmış, Milli Mücadele devam ederken An-

kara ile Ankara Antlaşması imzalamış Fransa’nın yeni bir savaş mace-

rasına atılmadan soruna kalıcı ve barışçı çözüm bulma yönünde ilerle-

mesine neden olmuştur. Tam da bu aşamada Haziran 1938 süreci bu 

şekliyle her iki ülke arasında tam bir sinir savaşına da dönüşür ve ar-

dından tam bir güç gösterisi olarak da nitelenebilecek bir hareketle 

Mustafa Kemal Atatürk askeri denetlemelerde bulunmak ve halkla 

birlikte olmak amacıyla bu dönemde Mersin’e gelir ve burada İsmet 

İnönü ve Mareşal Fevzi Çakmak’la bir araya gelir.
71

 Mustafa Kemal 

Atatürk yanında askeri ve sivil üst düzey yetkililerin Mersin’de bulun-

duğu sırada Hamidiye gemisi de Akdeniz’e açılmış durumdadır.  

Bu planlamaya rağmen gemi daha ilk seferinde Suda değil 

Hanya’ya uğrar ve orada demir atar. Geminin limana girişinden he-

men sonra askeri tören yapılır ve şerefine top atışları yapılır.
72

 Gemi-

nin Rodos sonrasında ziyaret ettiği yerler ise Payas (Hatay) Yakacık 

Limanı, Mersin, Antalya, Fethiye, tekrar Rodos, İzmir, Çanakkale ve 

İstanbul olarak gerçekleşir. Hatay sorununun gündemi işgal ettiği bir 

süreçte son derece ince planlanmış bir programla geminin Türkiye 

için stratejik öneme haiz Kıbrıs adasını ziyaret edip Kıbrıslı Türklerle 

hasret gidermesinin ardından Payas Yakacık limanına da uğrayacak 

olması bu geziyi sıradan bir yolculuk olmaktan çıkarmaktadır. Gemi-

nin Akdeniz’e açıldığı saatlerde Hatay’da Türk toplumu adına Cum-

huriyet Halk Partisi yetkilisi Abdülgani Bey başkanlığında bir heyet de 

Mersin’e gelerek Mustafa Kemal Atatürk’e Hataylıların bağlılıklarını 

bildirir.
73

 Fransa ile Hatay sorununun ve geriliminin ulaşabileceği en 
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 Cumhuriyet, 9 Haziran 1938. 
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üst noktaya çıktığı bir dönemde bu geminin Hatay’a bağlı Payas’a da 

uğraması, ayrıca “en şayanı dikkat ziyareti müstakil ve kardeş Hatay’ın 

İskenderun limanına yapacağı ziyaret olacaktır.”
74

 denilerek dönemin 

Türkçe gazetelerinde bildirilen bu ziyaret ve ayrıca varılan anlaşma 

gereği Türk askerinin Hatay’a girmek üzere olduğu bir zamanda bu 

ilçede demir atması
75

 son derece planlı stratejik bir hazırlık ve uzak 

görüşlülüğün bir sonucudur. Dönemin Türkçe gazetelerinin “şayanı 

dikkat” olarak ifade ettikleri ve farklı bir amacın olabileceği yönünde 

ipuçları verdikleri gezi böylece Fransız ve İngiliz yetkilileri rahatsız 

edecek şekilde başlar ve devam eder.  

İtalyan İç Savaşı, Almanya ve İtalya’nın yarattığı Avrupa’daki ger-

gin ortam gibi uluslararası sorunlarla Hatay sorunu gibi ulusal bir so-

runun manşetlere taşındığı bir dönemde her ne kadar Hamidiye ge-

misi neredeyse sessiz sedasız Akdeniz’e açılmasına ve Türk basınında 

birkaç küçük haber dışında hiçbir yayın yapılmamasına rağmen Ha-

tay’ın Türk topraklarına katılması konusunda yapılan uzun soluklu 

bir mücadelenin de kilometre taşlarından birisini teşkil eder. Geminin 

İskenderiye, Hatay ve Mağusa gibi o dönemin son derece önemli ve 

stratejik konuma haiz limanlarına uğramış olması genç Türkiye Cum-

huriyeti devletinin önce Hatay ve ardından da Kıbrıs konusuyla ilgi-

leneceği yönünde ince mesajlar içermektedir. Esasında Hamidiye’nin 

1938 tarihli Akdeniz gezisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Akdeniz’de ka-

tıldığı bir askeri tatbikat esnasında belirttiği “Kıbrıs’a dikkat ediniz. 

Kıbrıs bizim için önemlidir.” mesajında olduğu üzere sadece Kıbrıslı 

Türklere yönelik değil ayrıca Kıbrıslı Türklere de zamanı gelince sa-

hip çıkılacağı yönünde İngiltere’ye de gönderilmiş ince bir mesajdır.  

Öte yandan 20 Haziran 1938 günü ve Hamidiye gemisi tam da 

Hatay kıyılarında seyir halindeyken Atatürk de Savarona yatında dö-

nemin Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın da dahil ol-

duğu ve saatlerce devam eden Hatay konulu Bakanlar Kurulu toplan-
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tısına da başkanlık edecektir. Diplomatik ve stratejik Hamidiye ham-

lesinin en hassas özelliği ise Türkiye ve Fransa devletlerinin Sancak’ın 

toprak bütünlüğü konusunda daha önce iki ülke arasında imzalanan 

29 Mayıs 1937 Antlaşması’na istinaden 17 Haziran 1938 günü askeri 

heyetler vasıtasıyla Hatay’da görüşmelere başlamasıdır. Bu heyette ilk 

etapta Org. Asım Gündüz’ün başkanlığında askeri personel görev ya-

parken yaklaşık 4.5 ay sonra bu heyete Büyükelçi Cevat Açıkalın da 

katılmıştır.
76

 Hamidiye’nin Doğu Akdeniz’de demir aldığı günlerde 

Atatürk’ün askeri erkanla Mersin’e gelmesi, aynı günlerde askeri bir 

heyetin görüşmelere başlaması planlanan ince stratejinin en ince ay-

rıntısına kadar uygulandığını göstermektedir. 

Akdeniz ve Yunan sularına bu kadar aşina olan bir geminin yak-

laşık 25 yıl sonra aynı bölgeye tekrar gönderilmesi ince bir stratejinin 

parçasından başka bir durum değildir. Kıbrıslı Türkler açısından ge-

minin adayı ziyaret etmesi ise sadece sıradan bir ziyaret değil KKTC 

Kurucu Cumhurbaşkanı merhum Rauf R. Denktaş’ın dedesi Şeherli 

Memed’in 1878 yılında Lefkoşa’da göndere İngiltere bayrağı çekilir-

ken söylediği “Osmanlı bugün gitti; ancak yine gelecekler.”
77

 sözünde 

olduğu üzere bu dileğin gerçekleşmesi yönünde ilk adım olarak da 

algılanmasıdır. İngiliz idaresini kaygılandıran ve telaşa düşüren de bu 

husus olacaktır. Öte yandan adada 1931 yılında Rumlar tarafından 

Enosis düşüncesini gerçekleştirmeye yönelik olarak başlatılan isyan 

hareketi sırasında ve hemen sonrasında bütün bu olumsuz faaliyetler-

den en çok etkilenenlerin Kıbrıslı Türkler olduğunun geç de olsa far-

kına varan adadaki İngiliz idaresi o güne kadar kurallara uygun dav-

ranan ve yaşayan, ayrıca İngiliz idaresine karşı hiçbir sorun da çıkar-

mayan Kıbrıslı Türklerin yavaş yavaş da olsa kendi aralarında örgüt-

lenmeye başlayarak Türkiye’yi anavatan olarak gördüklerini de daha 

kuvvetli bir şekilde seslendirmeye başlamaları endişe kaynağı olur. 
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 Bu görüşmeler 3 Temmuz 1938’de imzalanan askeri antlaşmayla nihayetlenmiş ve 

5 Temmuz 1938 günü Kur. Alb. Şükrü Kanatlı komutasındaki Türk askeri de Hami-
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Özellikle Hamidiye gemisinin ziyareti öncesinde adada Söz ve Ses ga-

zeteleri vasıtasıyla başlatılan milliyetçi söylemlerin İngiliz idaresi tara-

fından göz ardı edildiği veya önemsenmediği söylenemez. Neredeyse 

aynı durumla Kıbrıs’ta Birinci Dünya Savaşı döneminde de karşıla-

şan
78

 İngiliz idaresi bu sefer daha serinkanlı bir politika izlemek sure-

tiyle sorunu daha başlamadan bitirme düşüncesindedir. Bu amaçladır 

ki Hamidiye gemisinin adaya gelmesinin ardından başlatılan yoğun ve 

maksatlı propaganda faaliyetlerinde, gemi personeli şerefine verilen 

yemek ve organizasyonlarda ve basına yansıyan açıklamalarda gele-

neksel Türk-İngiliz dostluğundan sıkça söz edilmekte, adada yaşayan 

Kıbrıslı Türklerin İngiliz idaresi altında son derece mutlu oldukların-

dan bahsedilmektedir. Hamidiye okul gemisinin Kıbrıs adasını da 

içine alan Akdeniz gezisi Türkiye ile Fransa arasında gittikçe gerilen 

Hatay sorununun gazete manşetlerine iyiden iyiye yerleştiği bir dö-

neme de rastlar. Esasında bu durum tesadüfi olarak ortaya çıkmış bir 

husus değildir. Gezinin bir ziyaret noktasının da Hatay’ın bir ilçesine 

yapılacak olması planlanan programın tesadüfi olmadığının da bir 

göstergesidir. Bu dönem özellikle Hatay sorunuyla ilgili olarak Türk-

Fransız ilişkilerinin iyiden iyiye gerildiği bir dönemdir ve geminin Ak-

deniz’e açıldığı günlerde gazetelere yansıyan haberlere göre Beyrut 

ve Hatay kaynaklı bazı haberler Atatürk’ün hastalığının tekrar nükset-

tiği yönündedir.
79

 Özellikle Türk basını tarafından şiddetle eleştirilen 

bu haberlerin asılsız olduğu da Türk gazetelerinin manşetlerine taşı-

nır. Böylece dönem Türkiye ile Fransa arasında Hatay merkezli olarak 

 

78
 Kıbrıs adasındaki esir kamplarında tutulan Çanakkale Cephesi’nden getirilmiş 

Türk esirlerini kurtarmaya yönelik olarak Kıbrıslı Türklerin bir isyan ve kurtarma 

operasyonu hazırladığı bilgisini alan Kıbrıs Valisi Malcolm Stevenson, İngiltere’nin 

daha önce Mısır ve Hindistan’da da karşılaştığı sömürge insanlarının isyan hareketle-

rinden çekinerek 6 Mayıs 1919 tarihinde Sömürgeler Bakanı’na gönderdiği bir ra-

porla Paskalya kutlamaları sırasında Kıbrıslı Türkler tarafından karışıklık çıkartılaca-

ğını, hemen ardından da esir kampındaki Türk esirlerin İngiliz askerlerini etkisiz hale 

getirip ayaklanmayı adanın dört bir tarafına yaymaya çalışacaklarını bildirir. Konuyla 

ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Ulvi Keser, “Kıbrıs’ta Çanakkale Savaş Esirleri ve Savaş 

Döneminde Adada Yaşananlar”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Atatürk ve Çanak-

kale Savaşları Araştırma Merkezi, Bahar 2007, S 5, s.1-68. 
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yaşanan bir psikolojik harp dönemi olarak da ortaya çıkar. Her ne ka-

dar askeri bir okul eğitim gemisi de olsa Hamidiye’nin Akdeniz’in açık 

sularına yapacağı böyle kapsamlı bir gezinin arka planında farklı stra-

tejiler de bulunmaktadır.  

Almanya ve İtalya merkezli olarak Berlin-Roma hattında kendisini 

gösteren Faşizm rüzgârlarının Avrupa’dan başlayarak bütün dünyayı 

etkisi altına almaya başladığı ve İkinci Dünya Savaşı öncesinde suların 

iyiden iyiye ısındığı bir ortamda dikkat edilmesi gereken bir başka güç 

de İtalya olarak karşımıza çıkar. Özellikle Doğu Akdeniz havzasında 

söz sahibi olmaya ve egemenlik kurmaya yönelik girişimleri o güne 

kadar en azından sözde kalsa da İtalya’nın faşist lideri Mussolini başta 

olmak üzere İtalyan yetkililer Akdeniz’le ilgili söylemlerinde “Mare 

Nostrum/Bizim Deniz” veya “Büyük İtalya” ve “Akdeniz” gibi birtakım 

ifadelere sıkça yer vermektedirler. Doğu Akdeniz’de egemen güç olma 

iddiasındaki İtalya’nın saldırgan ve tehditkâr yaklaşımları bu coğraf-

yayı tarih boyunca hep arka bahçe olarak gören özellikle Fransa açı-

sından tedirginlik yaratmaktadır. Bu durum şüphesiz Hatay konu-

sunda akılcı ve stratejik bir planı fiiliyata döken Türkiye açısındansa 

bir kazanç niteliğindedir.  

Söz konusu gergin ortamın Türkiye gibi Akdeniz’e kıyısı olan ül-

kelerde bir hayli sıkıntı yarattığı günlerde Türkiye de 1935 yılı Şubat 

ayında Mustafa Kemal Atatürk’ün de katıldığı ve Akdeniz’le beraber 

Ege Denizi’ni de içine alan bir deniz harekâtı gerçekleştirir. Mustafa 

Kemal Atatürk’ün “Kıbrıs’a dikkat ediniz. Bu ada bizim için değerli-

dir.”
80

 şeklindeki sözü de muhtemelen bu deniz harekatı sırasında söy-

lenmiştir. Böylece geminin İngiltere’ye karşı Kıbrıs adası ve özellikle 

adada yaşayan Kıbrıslı Türklerin haklarının korunması, Fransa’ya 

 

80
 İlginç olan nokta ise Atatürk’ün Antalya’da falezler/kayalıkları seyrederek yaptığı 

tekne gezisi sırasında sarf ettiği sırada söylediği bu sözleri duyanlar arasında o tekne-

nin miçosu olan Kıbrıs’ın Baf kasabasının Fenike köyünden Salih Zeki İğnegöl de var-

dır. Salih Zeki İğnegöl, Birinci Dünya Savaşı sürecinde Çanakkale Cephesi’nde savaş-

mış, ardından Milli Mücadele sürecinde de İğnegöl/İnegöl’de yaralanmış ve daha 

sonra bunu soyadı olarak Antalya’ya yerleşmiş Kıbrıslı bir Türk’tür. Salih Zeki İğne-

göl’ün torunu Özkan Ekekon’la 12 Mayıs 2014 tarihinde Lefkoşa’da yapılan görüşme 
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karşı Hatay meselesi de dâhil olmak üzere kağıt üzerinde görülmeyen 

ancak bilinen en az üç farklı stratejisinin de olduğu ortaya çıkar. Ha-

midiye okul gemisinin Akdeniz seferiyle ilgili olarak Türk gazetelerine 

yansıyan haberlerde bu gezinin 7 Haziran 1938 günü Girit’ten başla-

yacağı ve 10 Haziran tarihinde İskenderiye ziyaretiyle devam ederek 

yaklaşık 45 gün sonra da sona ereceği belirtilmektedir.
81

 Mustafa Ke-

mal Atatürk’ün ebediyete intikalinden yaklaşık olarak 5 ay önce ger-

çekleştirilecek olan bu geziyle ilgili olarak Hamidiye eğitim gemisinin 

Kıbrıs adasını da ziyaret edeceği belli olunca doğal olarak İngiltere 

hükümeti ile de yazışmalara neden olur ve bunun sonucunda Tür-

kiye’nin Londra’da görev yapmakta olan Büyükelçisi Fethi Okyar ta-

rafından İngiliz hükümetine bilgi verilir.
82

  

Büyükelçi Fethi Okyar tarafından İngiliz hükümetine yapılan bu 

müracaat bir anda Londra’da hareketli günlerin yaşanmasına neden 

olur ve İngiltere hükümeti acilen Ankara’daki büyükelçisi ve Kıbrıs 

adasındaki sömürge valisinden konuyla ilgili bilgi talep eder. İngiltere 

tarafından 7 Haziran 1938 tarihinde Ankara’da bulunan kendi elçilik-

lerine gönderilen cevabi yazıda ise Hamidiye’nin Kıbrıs ziyareti konu-

sunda herhangi bir engel bulunmadığı, bu durumun İngiltere açısın-

dan bir rahatsızlık yaratmadığı bildirilir. Konuyla ilgili olarak Kıbrıs 

Valisi H. R. Palmer’ın da gerek gemi personeline gerekse gemiyi ziya-

ret etmek isteyecek Kıbrıslı Türklere gerekli kolaylığı göstereceği de 

bildirilir. Bu arada geminin 20-23 Haziran 1938 sürecinde 3 gün bo-

yunca Payas’da bulunması, vatandaşların gemiyi ziyaret etmesi ve Dz. 

Kur. Alb. Necati Özdeniz komutasındaki toplam 61 subay ve 500 Har-

biyeli öğrencinin ilçede vatandaşlarla kaynaşması moral-motivasyon 

ve özellikle Fransızlara yönelik algı operasyonu bağlamında muazzam 

bir etki yaratacaktır. Şüphesiz bu geziye doğrudan Dz. Harp Okulu 

Komutanı Yb. Sami Gültay yanında Genelkurmay Başkanlığını temsi-
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len Bnb. Emin İlker’in de katılması eğitim gezisinin klasik ve alışıla-

geldik gezilerden çok farklı bir amaca hizmet ettiğini ve devletin bu 

geziye yüklediği önemi göstermesi bakımından da son derece kayda 

değerdir. Gemiyle ilgili olarak Genelkurmay Başkanlığı tarafından ya-

pılan açıklamada ise geminin 3.850 ton olduğu, gemide Deniz Harp 

Okulu Erkan Başkanı Yb. Sami Gültay’la beraber 27 Temmuz 1938-

20 Ağustos 1938 döneminde Dz. Gedikli Erbaş Hazırlama Mektebi 

Müdürü Yb. Hilmi Gökbaray’ın da bulunacağı, 4-26 Haziran 1938 dö-

neminde gemide bulunacak Genelkurmay Başkanlığı temsilcisi Bnb. 

Emin İlker’in de Mersin’den trenle Ankara’ya döneceği belirtilmekte-

dir.
83

 Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak imzasıyla Dışişleri 

Bakanlığına gönderilen resmi yazıda da geminin yapacağı seyahat ve 

personel hakkında ayrıntılı bilgi verilir.
84

 

Hamidiye okul gemisinin Kıbrıs’a da uğrayacağı ve Mağusa lima-

nında demirleyeceği haberi Kıbrıs Türk basınında da geniş yer bu-

lur.
85

 Kıbrıslı Türkler, Türkiye’den Hamidiye isimli eski bir harp ge-

misinin adaya geleceği ve Mağusa limanında demirleyeceğini duyar 

duymaz Karpaz’dan Baf’a, Limasol’dan Larnaka’ya adanın dört bir 

yanından akın akın Mağusa’ya gidebilmenin telaşına kapılırlar.
86

 Ge-

minin Mağusa ziyareti Türk gazetelerine “Bahriyelilerimiz Kıbrıs’ta 

çok parlak merasimle karşılandı. Rıhtım ve civarındaki kalelerin üze-

rinde biriken kesif kalabalık…”
87

 ifadeleriyle yansır. Bu arada Şimen-

difer İdaresi de özellikle Lefkoşa-Mağusa hattında yapılan sefer sayı-

sını arttırmak suretiyle bu hatta iki sefer işleteceğini duyurur ve böy-

lece Kıbrıslı Türklere kolaylık sağlar. Hamidiye eğitim gemisinin adayı 

ziyaret edeceğinin öğrenilmesinin ardından İngiltere Sömürgeler Ba-

kanlığı da harekete geçer ve Kıbrıs Valisi H.R. Palmer’den bilgi ister;
88
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“…Hamidiye’nin 20 Haziran’dan 22 Haziran’a kadar Kıbrıs’ı ziya-

ret etmesi hususunda şahsınızı bilgilendirmekten ve bu ziyaretin mahalli 

milli hislerin üzerinde bırakacağı etkiyle ilgili olarak aşağıdaki tespitlerimi 

sunmaktan bahtiyarlık duyarım. Hamidiye’nin Kıbrıs sularında kalması 

sırasında ortaya çıkan son olaylarla ilgili izahatım bugün tarihli ve 267 

sayılı mektubumla size iletilmiştir. Bu ziyarete karar verildiğine dair aldı-

ğım ilk ve tek resmi haber 23 Mayıs ve 51 sayılı telgrafımla cevaplandır-

dığım 21 Mayıs ve 51 sayılı yazınızda bulunmaktaydı. O tarihte Hami-

diye’nin ziyaretinin planlandığı adada bilinen bir durumdu ve haber Söz 

ve Ses adlı iki mahalli Türkçe gazete tarafından coşkuyla, hainane ve kı-

sıtlamaya uğramadan yayımlanmıştı. Sık sık uyarılmalarına rağmen bu 

gazeteler, bir süre önce Evkaf Dairesi’ne yapılan saldırılar ve ‘Anavatan, 

Atatürk’ümüz’ gibi ifadelerin tahrikkâr kullanımıyla beraber Türk milli-

yetçiliği propagandası konusunda müptela olmuşlardır. Hükümet aleyhin-

deki bu gazetelerin gerçekte, gazetelerin bir miktar dağıtım yapıldığı Tür-

kiye’de, Kıbrıs’taki İngiliz idaresinin Türkiye ve Türk Cumhurbaşkanına 

muhalif bulunduğu, başka sebeplerin yanında ayrıca bu geminin ziyare-

tinden kısa bir süre önce bu zarar verici saldırıların devam ettiği bir dö-

nemde Sömürgeler Bakanlığı yetkililerince her iki gazetenin sansüre tabi 

tutulacağı hususunda Türkiye’de son derece zararlı ve tamamen yanlış bir 

hava yaratmaya çalışıldığı da tahmin edilmektedir. Özellikle son zaman-

lara kadar Kıbrıs’taki milliyetçilik hareketinin gazetecilikle uğraşan siya-

silerin küçük bir bölümünden fazlasının tamamen şahsi menfaatleri uğ-

runa Kıbrıs hükümetinin Türk toplumuna yönelik siyasetine saldırmaya 

kalkıştıkları tahmin edilememiştir. Bu etkinin izleri özellikle geçen yaz 

Türk Lisesi yönetimine karşı olan eleştirilerde ve Anadolu’da bir El Do-

rado peşinde, göç kısıtlamalarından kurtulabilmek maksadıyla Akdeniz’i 

teknelerle tehlikeli bir şekilde geçmeye çalışan bir sürü yetişkin işsizin bey-

hude girişimlerinde gözlemlenmiştir. 

Türk milliyetçilik hareketinin en son ve daha ciddi bir çehresi Kıbrıs 

adasını ansızın Türkiye’ye dahil etme ve Atatürkçülüğe yönelme şeklinde 

gerçekleşmiştir. 4 Haziran tarihli gizli yazımın 9. maddesinde bu konu 

irdelenmiştir. Esasında Kıbrıs adasında Rumca ve Türkçe konuşan top-

lumlar arasında ortak çıkar veya amaç yoktur ve sizin de bildiğiniz üzere 
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Ortodoks muhalefetinin yoğun ve sürekli karşı koymasının üstesinden ge-

lebilmek için hükümete yetki de verilmiştir. Hükümete karşı kinleri çok yo-

ğun, ayrıca ırk ve din konusundaki tereddütlerinin üstesinden gelebilecek 

birileri tarafından yönetilen Müslüman ve Ortodoks topluluklarını birbi-

rinden ayıran genel görüntü ve yaratılıştaki temel farklılık, devlet politi-

kasının temelini birlikte saldırmalarıyla yok edebilecekleri veya en azından 

tehdit edebilecekleri genel anlamda kabul edilecek olursa, ciddi bir sorun 

teşkil edecektir. Kıbrıs Türk toplumunun büyük bir çoğunluğunun günlük 

faaliyetlerinden uzaklaşarak Hamidiye eğitim gemisinin adayı ziyaretiyle 

ilgilenmeleri Kıbrıs Türk ulusal bilincinin harekete geçmesi tehlikesini do-

ğurmuş, ayrıca daha geniş siyasi özgürlükler ve devlet hizmetlerinden fay-

dalanma konusunda Kıbrıs’ın genel özelliklerine uygun temel soruna da 

bir ışık tutmuştur. ‘Siyasi özgürlükler’ ifadesini kasten kullanıyorum 

çünkü birey olarak Kıbrıs’ta yaşayanların (Türklerin) 1878’deki İngiliz 

devrinden bu yana zorlama, tehdit ve baskı olmadan şahsi hürriyet ve ser-

bestisini kullandığına inanıyorum ve ben de bunun için söz verdim. Çeşitli 

kurum ve kuruluşlar, köylüler ve diğer insanlar tarafından devlete doğ-

rudan ulaşabilme şu anda Yasam Meclisi döneminden çok daha kolaydır…  

Öte yandan Hamidiye ile ilgili durum ise herhangi bir problemle kar-

şılaşmamak maksadıyla Kıbrıs’taki hükümet veya ilgili bakanlıklarca alı-

nan ve bu geminin Kıbrıslı Türklerden ziyade hükümetin bir misafiri ol-

masıyla ilgilidir. Burada baş yargıcın bir Türk olması gerçeğinin de des-

teklediği bu duruma uygun hareket maalesef mümkün olamamıştır. Bu 

durum Kıbrıs’taki Türk toplumu arasında herhangi bir sorun yaşanma-

sından çok daha kaygı vericidir. Şu an itibarıyla bu ziyaretin ardında ka-

lan Türk milli his çöküntüsünün ne kadar büyük olduğunu anlamak şüp-

hesiz kolay değildir. Fakat belki de Türk savaş gemileriyle yapılan bir dizi 

ziyaret bu hükümette belki de katlanarak büyüyen bir memnuniyetsizliğe 

sebep olacaktır. Bu konu üzerinde duran Yunan hükümeti de Kıbrıs’a bir 

savaş gemisi göndermeyi teklif edecek olursa bunun sonuçları hakikaten 

çok ciddi olacaktır. Bütün bunlardan dolayı bu tür ziyaretlerin gelecekte 

de olabileceği ihtimaline karşılık hükümetin bu konuda erken haber alabi-

leceğine eminim. Böyle olacak olursa bu tür ziyaretler yıllar içinde halkın 

huzurunu bozabilir ve Kıbrıs’taki uyum da zarar görebilir.” 
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Görüleceği üzere Kıbrıs Valisi H.R. Palmer adı geçen Söz ve Ses 

adlı Türk gazetelerini “hainane” ve muhalif olarak nitelendirirken bu 

gazetelerin cumhuriyetin ilanından sonra bizzat Atatürk’ün emir ve 

talimatlarıyla desteklendiklerinden bihaber görünmektedir. Vali her 

ne kadar geminin İngiliz idaresinin misafiri olarak adaya geleceğini 

belirtse de “hükümette katlanarak büyüyen memnuniyetsizlikten de” 

dem vurmaktadır. Geminin ziyaretinin milliyetçilik akımlarını körük-

leyeceği, “anavatan” ve “Atatürk” gibi ifadelerin bolca kullanılmasıyla 

Kıbrıslı Türklerde milli bilinç oluşturacağı ve Yunanistan’ın buna 

tepki olarak adaya bir savaş gemisi gönderme ihtilali gibi sebepler İn-

giliz yönetimini çok rahatsız etmektedir.  

Görülen odur ki Birinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Akdeniz’de 

Fransa-İngiltere işbirliğiyle yoğun faaliyetler gösteren ve Mağusa’da 

Savoy Otel’den yönetilen Doğu Akdeniz Özel İstihbarat/İntelijans De-

partmanı (Eastern Mediterranean Special Intelligence Bureau/EM-

SIB)
89

 ise Doğu Akdeniz’de Hatay-Kıbrıs eksenli gelişmeleri yorumla-

makta zorluk çekmektedir. EMSIB’ın Mısır/Kahire merkezli olarak 

Doğu Akdeniz’e yönelik ilk faaliyete geçmesi düşüncesi Aralık 1915 

tarihinde Binbaşı F. Hall tarafından Yarbay G. F. Clayton’a gönderi-

len bir mektupla olur ve ardından düğmeye basılır. Mağusa’daki Sa-

voy Otel İngilizler tarafından Birinci Dünya Savaşı sürecinde de istih-

barat merkezi olarak kullanılmıştır. Konuyla ilgili olarak hemen ar-

dından Merkezi Özel İstihbarat Departmanı/İngiltere’ye gönderilen 

General Sir John Maxwell imzalı yazı ise yerine ulaşamadan kaybolur-

ken Malta’da bulunan İngiliz istihbaratçıları devreye girer ve işbirliği 

başlatırlar. Fransa ve İngiltere’nin yanlarına İtalya’yı da alarak tesis 

ettikleri EMSIB Balkanlardan Ortadoğu’ya, Afrika’dan Avrasya’ya ge-

niş bir coğrafyada muazzam bir intelijans/kontr intelijans ağı kurar.  

Birinci Dünya Savaşı sürecinde EMSIB’ın başına getirilense bir as-

keri personel değil bir arkeologtur. İngiliz arkeolog Sir Charles Leo-
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nard Woolly (17 Nisan 1880-20 Şubat 1960) “Bronz Çağ Kıbrıs Testi-

ciliği/The Cypriot Bronze Age Pottery” kitabının da yazarıdır. Bu ça-

lışmanın konusu olmamakla birlikte savaşın orta yerinde ve bu kadar 

yoğun askeri faaliyetlerin yaşandığı adada büyük yetkilerle donatılmış 

ve kendi bilimsel çalışmaları yerine askeri istihbarat üzerine çalışması 

yönünde görevlendirilmiş bir arkeoloğun Doğu Akdeniz, Kilikya (Çu-

kurova) ve Kıbrıs tarihine yönelik nasıl çalışmalar yaptığı bu açıdan da 

irdelenmelidir. İlginçtir ki Woolly’nin Hitit uygarlığına ait 1912-1914 

ve 1919 yıllarında Karkamış kenti kazıları sırasında en büyük yardım-

cısı ve işbirlikçisi Arabistanlı Lawrence olarak da bilinen İngiliz casusu 

E. T. Lawrence’dır. 

20 Haziran 1938 günü Mağusa Limanı’na demir atan Hamidiye 

gemisini 5.000 civarında Kıbrıslı Türk beklemektedir.. Geminin de-

mir atmasının ardından gemi bandosu tarafından İngiliz Ulusal Marşı 

çalınır ve gemi komutanı başkanlığındaki bir heyet Mağusa İngiliz Ko-

miseri’ne bir nezaket ziyaretinde bulunurlar. İngiliz Ulusal Marşı 

gemi bandosu tarafından çalınırken susmayı tercih eden Kıbrıslı 

Türkler İstiklal Marşı söylenirken ise var güçleriyle marşa katılmayı 

tercih ederler. İngiliz idaresi bütün bu gelişmeleri yakından takip 

ederken bir yandan endişeli ve sıkıntılı bir bekleyiş içerisine de girer-

ler. Adadaki İngiliz idaresi ise bu durumdan hiç de memnun değildir 

ve bu faaliyetleri kışkırtıcı bulmakta, sorumlu olarak da Söz ve Ses ga-

zetelerinde son dönemde yayımlanmakta olan haberleri ve yazıları 

göstermektedir. Özellikle Kıbrıs Valisi Alan Palmer geminin limanda 

bulunduğu sürede Kıbrıslı Türklerin gösterdikleri ağırbaşlı tutumu 

teslim etmekle beraber coşkun tezahürat arasında “Yaşasın Anavatan, 

Yaşasın Atatürk.” şeklinde atılan sloganlardan son derece tedirgin 

olur ve belki de uzun yıllardan beri ilk defa Kıbrıs’a gelen böyle bir 

gemiyi görebilmek için binlerce Kıbrıslı Türk’ün Mağusa’ya akın et-

mesi karşısında şaşkınlığını da gizleyemez. Aynı mektubun devamında 

Kıbrıs Valisi Palmer konuyla ilgili ilave bilgiler verir ve Hamidiye ge-

misinin ziyaretiyle ilgili sıkıntıları da aktarır;
90
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“24 Haziran tarihli ve 267 sayılı yazıma ilgi vermekten, ayrıca An-

kara’daki İngiltere Büyükelçisi’ne gönderdiğim Cumhuriyet gazetesindeki 

yarı resmî mektubun ekteki suretini size de göndermekten şeref duyarım. 

Kıbrıs’ta Türk kaynaklarından sağlanan paralarla desteklenen milliyetçi-

lik hareketinin ulaştığı noktanın ne olduğunu belirlemek son derece güç 

bir sorun halindedir. Bununla beraber Kıbrıs’taki Türk konsolosluğunun 

adada Atatürkçü hareketin yayılması için parasal destek sağladığı ve hü-

kümete karşı harekette bulunan Türk toplumu arasında bu tip davranış-

ların cesaretlendirilmesinde konsolosluk ve maiyetinin başlıca sorumlu ol-

duğuna inanmak için makul sebepler bulunmaktadır. Her ne kadar bu 

durum ispat edilemezse de bu unsurlar içinde, konsolosluk kaynaklarından 

ayda 18 Sterlin alması kararlaştırılan Söz gazetesi de bulunmaktadır.” 

Hamidiye mektep gemisinin Akdeniz’de çıkacağı geziyle ilgili ola-

rak hazırlık yapan Türk Dışişleri Bakanlığı da bu konuda hazırladığı 

bir raporu bizzat Dışişleri Bakanı imzasıyla Başvekalete gönderir;
91

  

“Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınan örneği bitişik yazıda Hamidiye 

mektep gemisinin 16 Mayıs 1938’de Haydarpaşa’dan hareketle melfuf 

program mucibince bazı ecnebi devletlerin sularına seyahat ve 7 Temmuz 

1938’de Bodrum’a avdet edeceği bildirilmekte ve geminin ecnebi limanla-

rına uğrayabilmesi için bu limanların ait bulundukları devletlere malumat 

verilmesi hususunda Vekaletimizin delaleti rica olunmaktadır. Geminin 

uğrayacağı limanların ait bulunduğu devletlerden mutad olan izinlerin 

istenilmesine teşebbüs edebilmek için bu ziyaret meselesi hakkındaki yüksek 

emirlerinin Vekaletimize tebliğine müsaade buyurulmasını rica ederim. 

Aynı zamanda seyahat programında dikkat nazarımıza çarpan bazı nok-

talara dair atideki mülahazaların arzına lüzum hissolundu; 

Hamidiye’nin uğrayacağı limanlar meyanında Hayfa’da malum ol-

duğu üzere Palestin’de Araplarla Yahudiler arasındaki münaferet yüzün-

den çıkan birçok kargaşalıklar devam etmektedir. Bu mıntıkada asayişe 

tamamıyla teessüs etmiş nazarıyla bakılamaz. Böyle bir zamanda bir harp 
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gemimizin Hayfa Limanı’nı ziyareti Arap ve Yahudi davasını güden ta-

raflardan biri veya diğerinin nümayişine vesile olabileceği hatıra gelmek-

tedir. Bu ise gerek hükümetimiz ve gerekse mandater devlet olan İngiltere 

hükümetince elbette arzu olunmayacak bir keyfiyettir. Programda İskende-

run Limanı’nın da dahil olduğu görüldü. Hatay’ın Milletler Cemiyeti’nce 

hazırlanan statüsünün 22. maddesinin 1. fıkrasında ‘Silahlı kara, deniz 

ve hava kuvvetlerinin idame ve tahşidi ve hatta transit maksadıyla olsa da 

herhangi bir sebeple bu gibi kuvvetlerin idhali memnudur.’ denilmektedir.  

Filhakika Hatay’da elyevm Fransız mandası devam etmektedir. Şu 

kadar ki statünün manda idaresiyle telifi kâbil olduğu nispette tatbik edil-

mesi yine statüde derpiş edilmektedir. Bu kayda rağmen manda idaresinin 

müsaadesini istihsal ederek bir harp gemimizi oraya göndermek initiative-

nin tarafımızdan alınması mahzurdan salim değildir. Şu hale nazaran 

Hamidiye’nin bahis mevzuu seyahati tensip buyurulduğu takdirde Hayfa 

ve İskenderun limanları ziyaretlerinin programdan çıkarılmasının muva-

fık olacağını derin saygılarımla arz ederim.”  

Görüleceği üzere Hatay konusunda yürütülen ince stratejiyi dev-

letin bütün kurum ve kuruluşlarıyla ilgili birimlerinin katkısıyla yürü-

ten Atatürk’ün yaklaşımına tezat olarak geminin İskenderun limanına 

uğraması konusunda sakıncaları ortaya koymakta ve geminin Hatay 

sınırlarına girmemesi yönünde tavsiyede bulunmaktadır. Bununla 

birlikte Genelkurmay Başkanlığı ve özellikle Genelkurmay Başkanı 

Mareşal Fevzi Çakmak’ın da olumlu görüş bildirmesi sonucu gemi be-

lirlenen programı dışına çıkmayacak ve belirtilen limanları ziyaret 

edecektir. Aynı konuyla ilgili olarak ve İngiltere tarafından hazırlanan 

aynı tutanağın devamında Kıbrıs Valisi Palmer, İngiltere’nin Ankara 

Büyükelçisi Sir Percy Loraine’e hitaben 30 Haziran 1938 tarihli ve 

“Sevgili Loraine” başlıklı bir mektup da gönderir;
92

  

“Hükümette sıkıntı yaratan bir konuda bana yapabileceğin herhangi 

bir yardıma müteşekkir kalacağım. Bildiğin gibi Kıbrıs’ta birkaç yıldır 

Enosis taraftarları çoğalmakta ve milliyetçilik akımları da gizli bir şekilde 
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gelişmekte olduğu görülmektedir. Bu durum 1931’deki sorunlarımızdan 

kaynaklanmaktadır. Adada nüfusun yaklaşık olarak beşte birini oluşturan 

Kıbrıslı Türkler daha önce Rum Ortodoks mücadelesine karşı hükümeti 

desteklemişti. Son dönemlerde Kıbrıslı Türkler arasında ortaya çıkan hü-

kümet aleyhtarı davranışlar gazeteci siyasetçiler ve küçük bir çevreyle sı-

nırlı kalmıştı. Şahsi çıkarları için veya meşhur olma sevdasıyla kışkırtılan 

bu kişiler Türk toplumuyla ilgili olarak Kıbrıs hükümetinin politikalarına 

saldırmaya ve ortamı son derece zararlı bir şekilde Türkiye’deki Atatürkçü 

ortamla karşılaştırmaya kalkmışlardır. Türkçe olarak basılan iki gazete 

Söz ve Ses bu toplumun sözcüleri olmuş ve uzun süre Evkaf Dairesi’ne 

yapılan saldırılar ve ‘Anavatan’ ve ‘Atatürk’ümüz’ ifadelerinin kullanımı 

ile birleşen Türk milliyetçilik hareketine kendilerini bahşetmişlerdir. Hü-

kümet aleyhindeki bu gazetelerin gerçekte, gazetelerin bir miktar dağıtım 

yapıldığı Türkiye’de, Kıbrıs’taki İngiliz idaresinin Türkiye ve Türk Cum-

hurbaşkanına muhalif bulunduğu, başka sebeplerin yanında ayrıca bu ge-

minin ziyaretinden kısa bir süre önce bu zarar verici saldırıların devam 

ettiği bir dönemde Sömürgeler Bakanlığı yetkililerince her iki gazetenin 

sansüre tabi tutulacağı hususunda Türkiye’de son derece zararlı ve tama-

men yanlış bir hava yaratmaya çalıştıkları da tahmin edilmektedir.  

Hamidiye’nin ziyaretiyle ilgili olarak bu milliyetçilik duygularının ne 

dereceye kadar ilerleyebileceği konusunda birtakım ipuçları veren bir polis 

haberinin suretini de ekte sunuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri’nin adayı 

ziyaretinden kısa bir süre önce, 24 Mayıs ve 7 Haziran tarihli Cumhuri-

yet’in yayınlarında özetlerini ekte gönderdiğim iki makale dikkatimi çek-

miştir. Bu iki makaleden ilkinin esasında Türkiye’den kaynaklanmış gibi 

fakat Kıbrıs’ta yazıldığını ve mahalli bir gazetede çoğaltıldığını, ikinci ma-

kalenin de benzer bir kaynaktan geldiği intibasının çok yüksek olduğunu 

gösteren kanıtlar söz konusudur. Cumhuriyet gazetesi Kıbrıs’ta dağıtımı 

çok olan önemli bir gazetedir ve bu tip propagandaların önüne geçilebil-

mesi için acilen tedbir alınması gerekmektedir. Bu durum, gazetenin ülkeye 

sokulmasının kurul kararıyla yasaklanması önerisiyle Yasama Kurulu’na 

havale edilmiştir. Türk hükümetinin yarı resmi bir kuruluşu olan bu ga-

zeteyi yasaklamadan önce, Kıbrıs hükümetine karşı yapılan son derece ge-

reksiz bu duruma karşılık olacak bazı adımların atılabilmesi amacıyla size 
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yazıyorum. Türk hükümeti şüphesiz Türkiye ile Kıbrıs arasında mevcut iyi 

ilişkilerin yara almasına müsaade etmeyecektir. Türk ve Kıbrıs hükümet-

lerinin arasını açmaya çalışan ve yanıltıcı bir ortam yaratanlar ise kötü 

niyetli ve menfaat düşkünü birkaç kişiden ibarettir.”  

Hamidiye deniz gemisinin Kıbrıs ziyareti her ne kadar İngiltere 

tarafından memnunlukla karşılanmış gibi gösterilse de esasında du-

rum hiç de öyle değildir ve Lefkoşa-Atina-Ankara üçgeninde diploma-

tik faaliyetler ve yazışmalar da hız kazanmıştır. Kıbrıs Genel Valisi Pal-

mer tarafından kaleme alınan bu yazıda sözü edilen Cumhuriyet ga-

zetesi çıkışlı 24 Mayıs 1938 tarihli ilk yazı “Kıbrıs Türkleri Zelzele Fe-

laketzedeleri İçin İane Topluyor.” başlığını taşımaktadır.
93

 Söz konusu 

yazıda geçen “Yunan yurttaşlarımız”, “anayurdumuzda çok büyük bir 

acıya sebep olan”, “bizim ne kadar yüksek bir duygu ve ne kadar derin 

bir seziş istiğrakı içerisinde yüzdüğümüzü”, “Vakıf demek yalnız ata-

larımızın vakfettiği malları idare eden değil” gibi ifadeler Vali Pal-

mer’ın da belirttiği üzere bu yazının Kıbrıs kaynaklı olma ihtimalini 

yükseltmektedir. Cumhuriyet gazetesinin İkinci Dünya Savaşı önce-

sinde Hatay sorununun belki de Türkiye ile Fransa arasında en geri-

limli günlerini yaşadığı bir süreçte Anadolu toprakları dışında yaşayan 

Türklerle ilgili olarak deprem yardımlarını sebep göstererek de olsa 

bu şekilde yayınlar yapması düşündürücüdür. Öte yandan egemen ol-

duğu sömürgelerde milliyetçilik kavramının ortaya çıkmasını hiç iste-

meyen İngiltere ve Fransa ise Kıbrıslı Türklerin anavatan Türkiye ile 

kaynaşması ve bir dayanışma içerisine girmesinden de rahatsızlık duy-

maktadır. 20 Nisan 1938 tarihinde Kırşehir ve bağlı ilçeleriyle köyle-

rinde başlayan ve büyük yıkıma neden olan depremin ardından
94

 ön-

celikle Ankara, Yozgat, Çorum, Tokat ve Kayseri başta olmak üzere 

bazı şehirlerin etkilenmesi, özellikle Kırşehir yöresinde depremin 

daha sonraki günlerde de artarak devam etmesi ve Mayıs ayı ortala-

rına kadar sarsıntıların sürmesi nedeniyle hayat Anadolu coğrafya-

sında yaşanmaz hale gelir.
95

 İşte tam bu aşamada Kıbrıslı Türklerin de 
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 Cumhuriyet, 24 Mayıs 1938. 

94
 Tan, 20 Nisan 1938. 

95
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depremden zarar görenlere yardım etmeye başlaması İngiltere’de ra-

hatsızlık yaratır. 

İngiliz idaresi adada daha 20 Mayıs 1938 tarihli yazının şokunu 

atlatamadan gazetede Yunus Nadi imzalı ikinci bir yazı daha yayımla-

nır. 7 Haziran 1938 tarihli bu yazıda Yunus Nadi “İmparatorluktan 

Dökülüp Kalan Türkler” başlığıyla Kıbrıslı Türklerden de söz eder. 

20 Mayıs tarihli olan yazıda Kıbrıslı Türklerin kendi iç sorunları ve 

Evkaf İdaresi’nin duyarsızlığı konusunda eleştirilerde bulunan Cum-

huriyet gazetesinde bu sefer doğrudan Kıbrıs adasının bir gün Türk 

idaresine geçmesi gibi son derece cüretkar ifadeler de kullanılır.
96

 Ya-

zıda belirtilen “…imparatorluktan ayrılan yerlerin hangisinde ve ne-

relerinde Türkler varsa hepsinde aynı yeni hayatın uyanıp yürümeye 

başladığını bir an önce görmek…” ifadesi de Fransa’yı Hatay, İngil-

tere’yi de Kıbrıs konusunda rahatsız edecek türdendir. Daha 15. yılını 

kutlayan genç Türkiye Cumhuriyeti devletinin “uzakta olsunlar, ya-

kında olsunlar” dış Türklerle ilgilenmesi ve onlara ağabeylik yapma-

sını isteyen yazıda ayrıca “tasfiye oluna oluna nihayet Türklük Tür-

kiye’sinde karar kılındığından” bahsedilerek Kıbrıslı Türklerin daha 

ziyade dini kurallar üzerine oturmuş Evkaf idaresince yönetilmeye ça-

lışıldığı belirtilerek Türkiye’de de din ile devlet işlerinin birbirinden 

ayrılmasının sadece 15 yıllık bir mazisi olduğuna dikkat çekilir. Yazıda 

altı çizilerek belirtilen bir husus ise Türkiye’nin Kıbrıslı Türklerle ilgi-

lenmesinin hiçbir siyasi amaç ve hedefe yönelik olmadığı, bütün bun-

ların sadece kültürel gayelerle dolu olduğudur. Hamidiye okul gemi-

sinin Akdeniz seferine çıktığı, Hatay’a ve Kıbrıs adasına da uğrayacağı 

bir dönemde Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan bu yorumlar Tür-

kiye Cumhuriyeti devletinin özellikle Hatay ve Kıbrıs odaklı hedefleri 

konusunda daha önceden planlanmış bir kurgunun parçası olduğunu 

işaret etmektedir.
97

 Geminin Akdeniz’deki yolculuğu ve Kıbrıs ziyareti 

 

96
 Cumhuriyet, 7 Haziran 1938. 

97
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konusunda duyarlı davranan ve bu seyahati yakından takip edenler 

arasında Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıs Rum basını da bulunmaktadır;
98

 

“Her iki memleketin dostları, Hamidiye ziyareti fırsatıyla kendileri 

için çok değerli olan İngiliz-Türk dostluğunun uyumuş bir halde bulunan 

Kıbrıs adasına gelmesinden bir iftihar duymuşlardır. Misafir geminin za-

bitleri ve talebesi bilsinler ki yalnız kendilerini selamlamak için Mağusa’ya 

akın eden heyecanlı kalabalık değil belki her sınıf halkın her ferdi kendile-

rine hoş geldiniz diyerek bu itimatsızlık ve şüphe günlerinde pek kıymetli 

olan iki millet arasındaki dostluğa saygı göstermekle sevinç duymaktadır-

lar. Dost limanlar, güler yüzler ve sahiden samimi karşılamalar… bir do-

nanmanın yücelmesi için çok güzel ananelerdir ve biliyoruz ki Türk deniz-

cisi gelecekte hedefine varacaktır. Demir atacakları her yerde dost limanlar 

bulmalarını dileriz.”  

“Kıbrıs limanlarını ziyaret eden Türk deniz okulu Hamidiye’yi ve 

içinde seyahat eden Türkiye Cumhuriyeti’nin yarınki savunucuları subay-

larla talebeyi derin bir heyecanla selamlarız. Artık Hamidiye kızıl sultanın 

baskılı yönetiminin vasıtası olmaktan çıkarak yeni doğan bir milletin genç-

liğinin çeliklendiği, demokrasi ve hürriyet fikirlerini öğreten ve yayan bir 

okul haline gelmiştir. Kıbrıs halkı Yunan ve Türk güzel adasında yarının 

Türk subaylarını konuk etmekle büyük bir sevinç duymaktadır.” 

Cumhuriyet’te bu yazının kaleme alındığı gün gazetenin manşe-

tinde ise Türk askerinin Hatay’a girdiği ve göreve başladığıyla ilgili bir 

haber bulunmaktadır.
99

 Gazete bu haberle birlikte ayrıca Hatay’a giriş 

yapan askeri birlik ve komutanlarının da fotoğraflarına yer vermiştir. 

Aynı gün Türk askeri birliğinin başında bulunan Alb. Şükrü Kanatlı 

da birliğiyle Reyhaniye’ye gelir ve köylüler tarafından Ayrancı köyü 

yakınlarında karşılanır. Bu arada Çatalhöyük köyündeki köprüden 

 

98
 “Hoş geldiniz” başlığıyla Hamidiye’nin adaya gelişini duyuran İngilizce Embros ve 

“Selam” başlığıyla Rumca yayımlanan Kipriyakos Dibos gazetesinden aktaran Söz, 25 

Haziran 1938. 

99
 Cumhuriyet, 10 Temmuz 1938. 
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geçerken “Türk ordusu Hatay’a girerse tek kızım Necla’yı kurban ede-

ceğime and içmiştim.”
100

 diyerek kızını Alb. Şükrü Kanatlı’nın atının 

ayaklarının altına yatıran Mürseloğlu Kemal Bey güçlükle ikna edilir-

ken kız kurtarılır ve yerine bir koç kurban edilir. Hamidiye gemisinin 

Kıbrıs adasını da içine alan Akdeniz ziyareti sona ermesine rağmen 

özellikle Ses ve Söz vasıtasıyla adada yükselmeye başlayan milliyetçilik 

akımları İngilizleri iyiden iyiye rahatsız eder. Her ne kadar Türk ba-

sınında geminin Kıbrıs ziyareti konusunda belki de İngiliz idaresini 

rahatsız etmemek maksadıyla çok fazla haber ve yorum yayınlanma-

masına rağmen İngilizler bu konuda ileriye dönük kalıcı tedbirler 

alma düşüncesindedirler. Bu bağlamda İngiltere’nin Ankara Büyükel-

çisi Sir Percy Loraine de kendi hükümetinden aldığı talimat uyarında 

Türk Dışişleri Bakanlığı ile irtibata geçer ve Dışişleri Bakanı Tevfik 

Rüştü Aras ile bir görüşme yapar. İngiltere Büyükelçisi’nin resmi bir 

girişim olarak algılanmaması gerektiğini belirttiği ve dostça bir gö-

rüşme olarak nitelendirdiği bu görüşmenin ana konusu ise Kıbrıs 

adası ve Kıbrıslı Türklerdir.
101

  

SONUÇ 

 Görüldüğü üzere Milli Mücadele sürecinde Kıbrıslı Türklerin 

Anadolu’ya yardım faaliyetlerine başlayan seferberlik Cumhuriyet’in 

ilanının ardından da artarak devam eder. Akdeniz ve özellikle Kıbrıs’a 

özel bir önem veren Atatürk’ün başta Söz ve Doğruyol gazeteleri ol-

mak üzere Kıbrıs Türk basını aracılığıyla yürüttüğü girişimler ve dö-

nemin Darülbedayi, Darülfünun, Hilal-i Ahmer Cemiyeti gibi kurum 

ve kuruluşları vasıtasıyla Kıbrıs’a yönelik yardım ve destek faaliyetleri 

de hem Rum-Yunan ikilisinin ve hem de İngilizlerin aleyhte propa-

ganda çalışmalarını önleme düşüncesi olarak da değerlendirilebilir. 

Daha sonraki süreçte Hamidiye okul gemisi vasıtasıyla başlatılan stra-

tejik hamle de gerek Hatay ve gerekse Kıbrıs konusunda atılmış 

önemli adımlardır. Hamidiye eğitim gemisinin Dışişleri Bakanlığı-Ge-

 

100
 A.g.g., 10 Temmuz 1938. 

101
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nelkurmay Başkanlığı eşgüdümünde ve hassas bir stratejiyle önce Bal-

kan coğrafyasında Yunanistan ve Yugoslavya ve ardından Bulgaristan 

limanlarına ziyarette bulunması ve hemen ardından 1938 yılı içeri-

sinde Doğu Akdeniz’i kapsayan bir başka yolculuğa başlaması farklı 

stratejik amaçları hedeflemektedir. İlkinde Yunanistan, Yugoslavya 

ve Bulgaristan geminin olağan personeli tarafından ve olağan şart-

larda ziyaret edilirken hemen ardından gelense Genelkurmay Baş-

kanlığı temsilcisi ve Deniz Harp Okulu komutanının da iştirak ettiği 

farklı bir programa dönüşür. Dönemin basın-yayın organları şüphesiz 

buradaki ince mesajları algılamakta ve aktarmakta güçlük çekerken 

yine de satır aralarına yansıyan bazı haberler Hatay-Kıbrıs hattında 

farklı mesajlar olduğunu da göstermektedir. Söz konusu yolculuğun 

başlaması ve geminin açık denize çıkmasının ardından Atatürk’ün 

önce Ankara’da geniş katılımlı bir Hatay toplantısı yapması ve ardın-

dan Mersin ve Adana’yı kapsayan yurt gezisine çıkması psikolojik algı 

harekatı ve bölge insanına yönelik moral-motivasyonu güçlendirici 

adımlar olarak değerlendirilir.  

Perde arkasında tam anlamıyla sinir savaşlarının yaşandığı, Fran-

sız ve İngiliz yetkililerin geminin bu ziyaretlerinden ne kadar mem-

nun olduklarını göstermeye çabaladıkları süreçte esasında intelijans 

servisleri de var güçleriyle çalışmaktadırlar. 1930’lu yıllarda ortaya çı-

kan konjonktürel altyapıya uygun olarak Berlin-Roma hattında teh-

ditkar bir faşist yayılmacı zihniyetin kendini göstermesi, ardından 

Milli Mücadele sürecinde özellikle Çukurova coğrafyasında Fransız 

üniforması giymiş Ermeniler üzerinden Türk insanına karşı savaşın 

güçlüğünü Fransa’nın en üt düzeyde anlaması Hatay sorununun Tür-

kiye lehine ve müzakereci bir diplomatik yaklaşımla çözülebileceği ka-

naatini de uyandırır. Öngörülü, sabırlı, aklıselim çerçevesinde ve el-

deki bütün imkanlar kullanılarak yürütülen bu akıl oyunlarında 

önemli mihenk taşlarından birisi de Balkan Harbi’nin amiral gemile-

rinden Hamidiye olacaktır. Böylece Hamidiye kendisine yüklenen 

ulvi sorumluluğu en üst dereceden başarıyla tamamlar ve Haziran-

Temmuz 1938 sürecine girildiğinde yürütülen mekik diplomasinin 
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sonuçları da meyvelerini vermeye başlar. Hamidiye’nin Fransa’ya yö-

nelik “Hatay Türk toprağıdır ve elbet yine Türk olacaktır.” mesajı ka-

dar İngiltere’ye yönelik, “Lozan sonrasında ada Türk toprağı değilmiş 

gibi görünse de gözümüz, kulağımız Kıbrıslı Türk soydaşlarımızda ve 

onların ali menfaatlerindedir.” mesajı da tam anlamıyla yerini bulmuş-

tur. Bu noktada ayrıca İngiltere-Fransa işbirliğindeki EMSIB istihba-

rat girişimlerine karşılık Hilal-i Ahmer, Darülfünun, Darülbedayi he-

yetleri vasıtasıyla yürütülen Türk istihbarat ve istihbarata karşı koyma 

girişimleri de ayrıca takdire şayandır. 
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