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Malike BİLEYDİ KOÇ*

ATATÜRK’ÜN VATANDAŞLIK ANLAYIŞI
VE GÜNÜMÜZDE YAHUDİLER

ÖZET

Türkiye Cumhuriyeti’nin temel dayanaklarını Atatürk İlkeleri oluşturmaktadır. Atatürk’ün, 
eşitliği rehber alarak temellendirmeye çalıştığı vatandaşlık kavramının tanımı Türk Anayasa-
sında da yerini almıştır. Bu kavram dini ve ırkçı bir anlam taşımadan Türk halkını birbirine 
bağlamaktadır. Bu açık tanımlamaya rağmen hala toplum içerisinde “öteki”, “onlar” anlayışının, 
önyargıların kırılamadığı görülmüştür. Bu çalışmada öncelikli olarak Türklerin Yahudilerle ilk 
temasından günümüze kadarki sürece genel bir tarihsel değerlendirmeyle yer verilecek, ardından 
14 kanaat önderiyle derinlemesine mülakat yöntemi ile yapılan araştırma kısmına değinilecektir. 
Bu çalışmayla, günümüzde Türk Yahudilerinin karşılaştıkları sorunlar irdelenerek sorunların 
çözümüne katkı sağlamak amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Atatürk’ün vatandaşlık tanımı, Yahudi Tarihi, Türk Yahudileri

* Dr., Marmara Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölümü, mbileydi@hotmail.com
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ATATÜRK’S CITIZENSHIP CONSEPT 
AND JEWISH IN TODAY

ABSTRACT
 
Ataturk’s Principles form the central pillar of Republic of Turkey. Ataturk’s citizenship con-

cept which stemmed from the equality principle tooks its place in constitution. Without religous 
and racist connotation, this concept binds the Turkish people to each other. Despite this clear 
definition, it was seen that the prejudices and understanding regarding the other in society can 
not be overcome. This study first conveys the historical background of the Turks contact with 
Jews from its begining to present, then the findings of in-depth interviews with the 14 Jewish 
opion leader will be presented. By determing the problems of Turkish Jews, this study aims to 
make a contribution to the solution of these problems.

Key Words: Atatürk’s Citizenship Consept, Jewish Hıstory, Turkish Jews.
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Giriş 

Dünyanın ve Türkiye’nin hızla değiştiği bir süreçte kavramlar uygulama 
sahası bakımından bazı sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Vatandaşlık kavramı; 
ırk esasını değil, aidiyet duygusu, milli his gibi yansımaları içinde barındırması-
na ve eşitlik ilkesine vurgu yapmasına rağmen, toplumun tüm katmanlarına bu 
olgunun tam yerleştirilememiş olması, önyargılar sarmalına yol açmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaşlıkla ilgili ilk düzenleme 1924 
Anayasası’nda yapılmıştır. Anayasanın 88. maddesinde, “Türkiye ahalisine din 
ve ırk farkı olmaksızın, vatandaşlık itibarı ile Türk ıtlak olunur”(denir), hük-
mü yer almaktadır1.  1921 Anayasası’nda yeni bir devlet kurulduğu ve Osmanlı 
Devleti’nin ortadan kaldırıldığı hükme bağlanmadığı gibi, vatandaşlığa ilişkin 
herhangi bir düzenleme de getirilmemiştir2.  Atatürk3 tarafından yapılan “Türk”  
tanımı; din, ırk, renk, cinsiyet ayrımına bakmaksızın vatandaşlık bağıyla bağlı 
olan herkesi içine almaktadır. 1924 Anayasası’nın 88. maddesi daha sonra 1961 
Anayasası’nın 54. maddesinde, “Türk Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan 
herkes Türk’tür” ifadesiyle yer almış, 1982 Anayasası’nın 66.  maddesinde bu 
anlatım olduğu gibi yinelenmiştir. Görüldüğü gibi anayasalarımızda yer alan va-
tandaşlık maddesi, kişi ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki yurttaşlık ilişkisini 
ırk, dil ve din kavramlarından soyutlayarak hukuksal bir bağ olarak belirlemiş-
tir4. Aynı zamanda bu madde ile tanımlanan Türk vatandaşlığı kavramı, Os-
manlı Devleti’nin çok uluslu ve çok dinli yapısının üstüne kurulan ulus-devletin 
vatandaşlık anlayışını yansıtmaktadır. Bu tanımdan hareketle Türk kavramı 
aidiyeti ve milli kimliği temsil etmekte, etnik ve dinsel farklılıkları vatandaş-
lık-yurttaşlık kavramları içinde harmanlayarak binlerce yıl medeniyetin beşiği 
olmuş Anadolu’nun kültürel zenginliklerine ve alaşımına vurgu yapmaktadır. 

1 Banu Şit, “Modern Vatandaşlık Kavramına Bir Bakış”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 
76, Ankara 2008, s. 69.

2  İlhan Unat, Türk Vatandaşlık Hukuku (Metinler-Mahkeme Kararları), A.Ü. Siyasal Bilgi-
ler Fakültesi Yayınları, Ankara 1966, s. 38. 

3  Atatürk’ün doğumunun 100. yılını kutlama kararı aran UNESCO’nun 152 üyesi, şu belgenin 
altına imza atmışlardır, “ Atatürk kimdir: Atatürk uluslararası anlayış, işbirliği, barış yolunda 
çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir inkılapçı, sömürgecilik ve 
yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, bütün 
yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı göstermeyen, eşi olmayan devlet 
adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu.”

4  Rona Aybay, Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, An-
kara 1982, s. 28.
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Türk Devrimi bilindiği gibi dünyanın büyük devrimleri arasında yer almak-
tadır. Türk Devrimi’nin önderi Mustafa Kemal Atatürk olduğu için, bu harekete 
Atatürkçülük denilmiştir. Atatürk Devrimi’nin ideolojisi olan Atatürkçülük aynı 
zamanda tam bağımsızlık ilkesinden hareketle devletin millet egemenliği esası-
na dayalı akıl ve bilim yolu ışığında, insan haklarına saygılı, demokratik sosyal 
bir hukuk devletini benimseyen, Türk kültürünün çağdaş uygarlık düzeyinin 
üzerine çıkartılması amacıyla temel ilkeleri yine Atatürk tarafından belirtilen 
gerçekçi ilkeler ve fikirler bütünüdür5.  Atatürk Nutuk’ta, Milli Mücadeleye baş-
larken kararının milli hâkimiyete dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız yeni bir 
Türk Devleti kurmak olduğunu ifade etmiştir6. Atatürk, birleştiricilik işlevinin 
bilincinde olan bir lider olarak farklı sınıfları, farklı dilleri, farklı din ve inançları 
Türk Kurtuluş Savaşı ve sonra da Türkiye Cumhuriyeti amacı etrafında bir-
leştirmiştir7. Dolayısıyla Atatürk, gerçekçi, çağdaş ve insani bir yaklaşımla yan 
kültür unsurlarını öteki olarak değil, kuşatan, anlayan bütüncül bir yaklaşımla 
ele almıştır8. Buna paralel olarak Atatürkçü düşünce, her türlü ayrımcılığı ve 
bölücülüğü reddederek farklı dini ve etnik kökenden gelen insanları ortak milli 
ülküler etrafında birleşmiş tek bir ulus olarak görmüştür. 

 Atatürk’ün amacı, Türkiye’de gerçek anlamda demokratik rejimi yerleştir-
mekti. Demokrasinin gereklerinden biri olan millî birlik ve beraberlik anlayışı, 
Atatürk için de şüphesiz büyük önem taşımaktaydı. Atatürk’ün bu konuya ne-
den önem verdiğini şu sözleriyle açıklamak mümkündür; 

“Bir yurdun en değerli varlığı, yurttaşlar arasında ulusal bir-
lik, iyi geçinme ve çalışkanlık duygu ve kabiliyetlerinin olgunluğudur. 
Ulus varlığını ve yurt erginliğini korumak için bütün yurttaşların 
canını ve her şeyini derhal ortaya koymaya karar vermiş olmak, bir 
ulusun en yenilmez silahı ve koruma vasıtasıdır. Bu sebeple, Türk 

5 Ahmet Mumcu, Atatürkçülükte Temel İlkeler, İnkılap Kitabevi, İstanbul 1988, s.73, Enver 
Ziya Karal, Atatürk ve Devrim, ODTÜ Yayıncılık, Ankara 2003, s. 153, Suna Kili, Türk 
Devrim Tarihi, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2006, s. 239.

6  Kemal Atatürk, Nutuk (1919-1927), Bugünkü Dille Yayına Hazırlayan: Zeynep Korkmaz, 
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara 1998, s. 9.

7  Emre Kongar, Devrim Tarihi ve Toplumbilim Açısından Atatürk, Remzi Kitabevi, İstanbul 
2008, s. 294.

8  Süleyman Beyoğlu, “Atatürk’ün Azınlıklar Hakkındaki Görüşleri”, Doğumunun 125 Yılın-
da Mustafa Kemal Atatürk, Uluslararası Sempozyum, Ankara 15-18 Mayıs 2006, Bildiri-
ler, Doğumunun 125 Yılında Mustafa Kemal Atatürk, Ankara 2011, s. 229-268.
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ulusunun idaresinde ve korunmasında, ulusal birlik, ulusal duygu, 
ulusal kültür en yüksekte göz diktiğimiz idealdir. Yüksek ve devrimci 
bir kültür seviyesine varmak için, önümüzdeki yıllarda daha çok emek 
vereceğiz”9. 

Atatürk’ün hassasiyetle vurguladığı gibi, günümüzde de demokrasinin iş-
lerliği için bireyler birlik ve beraberlik anlayışı ile hareket edip aralarındaki ayrı-
lıklar ne olursa olsun bütün sorunlara demokratik usuller içinde çözüm aramak 
kararlığında iseler, o ülkede demokrasi sağlıklı bir şekilde yaşayacaktır10. Bunun 
için bireylerin akılcı ve bilimsel bir yaklaşımla kendini geliştirmesi ve bilginin 
gerekliliğinin ve değerinin önemini kavraması gerekmektedir.

Akıl ve bilime dayanan ve dinamik bir yapıya sahip olan Atatürkçülük, doğ-
malar ve beraberinde sürüklediği önyargılar ile taban tabana zıtlık oluşturduğu 
gibi, aynı zamanda akıl dışı bir takım hurafelere, gerçeğe aykırı varsayımlara karşı 
mücadeleyi de öngörmektedir. Atatürk manevi mirasçılarına akıl ve bilimin reh-
berliğini kabul etmelerini öğütlemiştir. Akılcılık dünyaya ve evrene akıl gözü ile 
bakıp anlamaya çalışmak, somut gerçeklere önem vermek, gerçeğe aykırı varsa-
yımlara saplanıp kalmamak ve var olan gerçekleri objektif bir şekilde değerlen-
dirmektir. Bireylerin akılcı bakış açıları sayesinde kanımızca toplum içinde mev-
cut olan ya da olabilecek sorunların önü kesilebilecek, birey bilgisizliğin yol açtığı 
“öteki, yabancı, onlar” şeklinde ayrımcılığa zemin hazırlayan kavramları kullan-
maktan sakınacaktır. Ancak geniş toplum içerisinde kimliksel ya da dinsel azınlık 
olma ayrıştırmasının günümüz koşulları içerisinde aşılmış olması gerekirken bu 
ayrıştırmanın mevcudiyeti, çalışma konumuz olan Yahudi vatandaşların en çok 
rahatsızlık duydukları sorunlarının başında gelmesinden anlaşılmaktadır. Yahudi-
lik geçmiş yılarda antisemitizm ile özdeşleştirildiği için bu kavrama kötü sıfatlar 
eklenmiş, Musevi iyi, Yahudi kötü algısından hareketle, istenmeyen bir profil tarif 
edilirken bazı küçük düşürücü kavramlar kullanılmıştır. İkinci Dünya Savaşı yıl-
larında dönemin siyasi mizah dergilerinden Akbaba Dergisi’nde yayınlanan “Sa-
lamon” adında resmedilmiş melon şapkalı, eğik burunlu, hoş olmayan bir Yahudi 
figürü insan şuurunda yer almıştır. Günümüzde Yahudi ve Musevi kullanımının 
doğruluğu, geniş toplum algısında tam yerini bulamamıştır.

9  Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, 
Ankara 1999, s. 205.

10  Turhan Feyzioğlu, “Türk Milli Mücadelesinin ve Atatürkçülüğün Temel İlkelerinden Biri 
Olarak Millet Egemenliği”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,  Cilt I, Sayı 3, Ankara 
1985, s. 774.
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Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yerini bulan Atatürk’ün 
vatandaşlık anlayışından hareketle, çağımıza damgasını vuran demokrasi ve in-
san hakları kavramları çerçevesinde Yahudi vatandaşlarımızın günümüze kadar 
karşılaştıkları sorunları belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmaya varsayımlar-
dan hareket edilerek başlanmıştır. Araştırma varsayımları şunlardır;

1-Yahudiler kültürel, dinsel kimliklerini Türkiye’de rahatlıkla ifade edebil-
mektedirler. 2-Dini ibadetlerini serbestçe yapabilmektedirler. 3-Dillerini gün-
lük hayatta konuşabilmektedirler. 4- Yahudi vatandaşlar Türkiye’de antisemitik 
durumlarla karşılaşmamaktadırlar. 5- Türkiye’de Yahudilerin siyasal katılım 
düzeyleri düşük, temsil düzeyleri azdır. 6-Yahudi vatandaşların İsrail ile bağları 
hissidir. 7-Türkiye’nin AB üyeliğine destek vermektedirler. 8- Ortadoğu’da ya-
şanan olaylar günlük yaşamlarını etkilememektedir. 9- Son Gazze Olayları’nın 
Türkiye’deki yansımaları Yahudi vatandaşları tedirgin etmiştir. Bu varsayım-
lardan hareketle çalışmaya Yahudi tarihinin Osmanlı Devleti öncesi, sonrası, 
Cumhuriyet tarihi ve günümüze kadar süregelen olaylar çerçevesinde kısa bir de-
ğerlendirmesi yapılarak başlanacak, araştırma bölümünde ise Mart-Mayıs 2009 
tarihleri arasında 14 kanaat önderiyle yapılan mülakatlardaki değerlendirmelere 
ve bulgulara yer verilecektir.  

Çalışmada derinlemesine mülakat yöntemi ile görüşülen kanaat önderleri-
nin adları şöyledir; Bensiyon Pinto (Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı), 
Silvyo Ovadya (Türk Musevi Cemaati Başkanı), Lina Filiba (Türk Musevi Ce-
maati Başkan Vekili), İvo Molinas (Yahudi Cemaati Sözcüsü ve Şalom Gazetesi 
Baş Yazarı), Naim Güleryüz (500. Yıl Vakfı Başkanı), Nesim Güveniş (İsrail’de-
ki Türkiyeliler Birliği Başkan Yardımcısı), Karen Gerson Sarhon (Osmanlı-Türk 
Sefarad Kültürü Araştırma Merkezi Başkanı), Tilda Levi (Osmanlı-Türk Sefarad 
Kültür Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı,  Şalom Gazetesi Yazarı), İshak 
Alaton (Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı), Metin Bonfil (Total Finans 
Kurucusu), Sami Kohen (Gazeteci), Soli Özel (Gazeteci, Akademisyen), Mario 
Levi (Yazar), Lizi Behmoaras (Yazar).

YAHUDİ TARİHİ 

Osmanlı Devleti Öncesinde Anadolu’daki Yahudiler 

Yahudilerin Anadolu topraklarındaki varlığı Antik Çağlara kadar dayan-
maktadır. Ege Bölgesi’nde yapılmış olan kazılarda M.Ö. 4. yüzyılda bu toplu-
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luğun izlerine rastlanmıştır11. Bizans döneminde ise yazılı belgelere dayanılarak 
imparatorluğun birçok kentinde oldukça kalabalık Yahudi cemaatlerinin olduğu 
ortaya çıkmıştır. Selçuklular Dönemi ise Türkler ile Yahudilerin daha yoğun 
temas ettikleri dönemdir12. Selçuklu Devleti, Yahudilere ve diğer gruplara, öde-
dikleri vergi karşılığında dini görevlerini yerine getirmelerine, örf ve adetlerini 
sürdürmelerine izin vermiştir13 . Türklerin Yahudilerle teması konusuna değinir-
ken Hazar Devleti örneği üzerinde de durmak gerekmektedir. Bilindiği gibi Ha-
zar Devleti 7. ve 10. yüzyıllar arasında hüküm sürmüş, son yüzyılında Yahudiliği 
resmi din olarak kabul etmiş bir Türk Devleti’dir. Ancak bu açıklamadan yola 
çıkarak Hazar Devleti’ni bir Yahudi devleti olarak tanımlamak ve bugün sayıları 
milyonları bulan Doğu Avrupa Yahudilerini Hazarlara bağlamak doğru olma-
yacaktır14. Çünkü Hazarlarda nüfusun çok az bir kısmı Yahudi olmakla birlikte 
sadece hükümdar sarayı ve yönetici-askeri sınıf Yahudiliği kabul etmiştir. Hazar 
Devleti tüm Avrasya göçebe imparatorlukları gibi etnik dinsel çeşitliliğe sahipti. 
Halkın çoğunluğunu Müslümanlar ve Hıristiyanlar oluştururken seçkin kesim 
Yahudiliği seçmişti. Hazarların Yahudiliği tercihi, Arap vesayeti ve Bizans vesa-
yeti altına girmeden Hıristiyan ve İslam dünyası arasındaki rekabet karşısında 
üstünlük sağlama gibi siyasi sebeplerle açıklanabilir15. 

Osmanlı Devleti Dönemi’nde Yahudiler

Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan Osmanlı 
Devleti’nin ilk defa bir cemaat oluşturacak sayıda Yahudiler ile teması 1326 tarihli 
Bursa fethi ile başlamıştır. Orhan Bey Bursa’yı fethettiği zaman burada bulunan 
Yahudi cemaate karşı ılımlı davranmış, onlara sinagog kurma izni vermiştir16. 
Ticari hayatın geliştirilmesini hedefleyen Orhan Gazi bu konuda uzmanlaşmış 

11  Ergun Hiçyılmaz, Meral Altındal, Büyük Sığınak, Türk Yahudilerinin 500 Yıllık Serüve-
ninden Sayfalar,  Cem Yayınları, İstanbul 1992, s. 10.

12  Naim Güleryüz, Türk Yahudileri Tarihi, Gözlem Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 43.
13  Moshe Sevilla Sharon,  Türkiye Yahudileri, İletişim Yayınları, İstanbul 1993, s. 29.
14  P.B. Golden, C.Zuckemen, Hazarlar ve Musevilik, Karam Yayınları, Çorum 2005, s.1, Şa-

ban Kuzgun, Hazar ve Karay Türkleri, Seda Yayınları, Ankara 1985, s. 252.
15  Orhan Türkdoğan, Günümüzde Karaman ve Hazar Türkleri, IQ Yayıncılık, İstanbul 2009, 

s. 189.
16  Ahmet Hikmet Eroğlu, Osmanlı Devleti’nde Yahudiler, Seba Yayınları, Ankara 1997, s.23, 

Ekrem Memiş, Kaynayan Kazan Ortadoğu, Çizgi Yayınları, Konya 2002, s. 89.
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Yahudileri ülkeye davet ederek bazı imkânlar tanımıştır17. İstanbul’un kazanıl-
ması ile buradaki Yahudiler de Türklerin hâkimiyetine geçmiştir. Bu dönemden 
itibaren Avrupa’nın çeşitli yerlerinde zulüm altında yaşayan Yahudilerden fırsat 
bulanlar Osmanlı Devleti’ne göç etmeye başlamışlar ancak bu göç fazla yoğun 
olmamıştır18. Esas göç 1492’de İspanya’dan ve 1496’da Polonya’dan kaçan Yahu-
dilerin kitleler halinde Osmanlı Devleti’ne sığınmasıyla başlamıştır. Göçmenle-
rin Osmanlı Devleti’ni tercih etmelerindeki en önemli etken ise, dini bakımdan 
herhangi bir baskıyla karşılaşmayacakları düşüncesi idi19.  

Osmanlı Devleti’ne Yahudi Göçü

 Avrupa’da Yahudilere yönelik zulümler ve antisemitizm olarak ifade edilen 
Yahudi aleyhtarlığı, Yahudilerin kitleler halinde zulme uğradıkları coğrafyalar-
dan göç etmelerine sebep olmuştur. Bu göçlerin sebeplerini ve antisemitizmin 
kaynağını anlamak için Roma imparatorluğu dönemine kadar uzanmak gerekir. 
Roma İmparatorluğu’nun Kudüs’ü işgal etmeleri sonrasında Yahudilerin Roma 
imparatorlarına tapmayı kabul etmemesi, Yahudiler için kötü bir dönemin baş-
langıcını oluşturmuştur. M.Ö. 74’te Kudüs’teki kutsal tapınakları Romalılar ta-
rafından yıkılmış, Yahudiler başka coğrafyalara dağıtılmışlardı. Roma İmpara-
torluğunda Hıristiyanlığın resmi din olarak belirlenmesi sonrasında, Yahudilere 
karşı Hz. İsa’yı çarmıha geren toplum algısının oluşması, Yahudilerin gördüğü 
zulmü daha da arttırmıştı20. 

 1179 tarihli Latran Konsili’nde ve 1215 tarihli IV. Latran Konsili’nde Ya-
hudiler aleyhine alınan kararlar, dalga dalga Avrupa’nın her tarafına yayılmış 
Hıristiyan fanatizminin artmasına sebep olmuştur. O dönemde meydana gelen 
bütün felaketlere, “sapık inanca sahip olan Yahudilerin sebep olduğu” suçlama-
sıyla yaklaşmışlar, 1342’de Yahudilerin kara ölüm, veba gibi hastalıklara yol aç-
tıklarını düşünmüşlerdir. Yahudilerin Avrupa’dan atılmaya çalışılması iki sebe-
be dayandırılabilir. Birincisi, Ortaçağ Avrupası’nın sahip olduğu din anlayışında 
Katolik kilisesinin kendi inanç ve düşüncesi dışındakilere karşı hoşgörüsünün 

17  Güleryüz, a.g.e., s. 44.
18  Eroğlu, a.g.e., s. 23.
19  Feridun Emecen, Unutulmuş Bir Cemaat, Manisa Yahudileri, Eren Yayınları, İstanbul 

1998, s. 20.
20  Ali Arslan, Avrupa’dan Türkiye’ye İkinci Yahudi Göçü, Truva Yayınları, İstanbul 2006, s. 30. 
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olmaması gösterilebilir. Diğer bir sebep için de, Yahudilerin sahip olduğu zen-
ginliklerin ellerinden alınmak istenmesi düşünülebilir21. 

Batı Avrupa’dan sürülen Yahudilerin doğuya doğru devam eden göçlerin-
de, sığındıkları mekânlar genelde Osmanlı toprakları olmuştu. II. Murat zama-
nında 1394’te Fransa Kralı VI. Charles tarafından kovulan Yahudiler, Osmanlı 
Devleti’ne ilk sığınan göçmenler olmuştur. Bu göçmenleri Orta Avrupa Yahudi-
leri izlemiştir. Edirne’ye yerleşerek Hahambaşı seçilen İsac Sarfati, 1430’lu yıl-
larda, Macaristan, Morova ve Orta Asya Yahudilerine bir mektup göndererek 
onları Türk topraklarına davet etmiştir. Yahudiler üzerinde büyük etkisi olan 
bu mektup sonrasında Almanya ve Macaristan’dan, Selanik’e çok sayıda Yahudi 
göçmen gelmiştir. Göç dalgalarından birisi de 1470’te Kral Ludwig tarafından 
Bavyera’dan Yahudilerin kovulmasıyla gerçekleşmiştir22.

1492 tarihli İspanya sürgünü Osmanlı topraklarına en büyük Yahudi göçü-
dür. İspanya’da din değiştirmeye zorlanan Yahudilerden karşı çıkanlar ya ölüm 
cezasına çarptırılmış ya da sürgün edilmişlerdir23. Selanik, Yahudi cemaatinin 
en yoğun olduğu ikinci şehir halini almış, İstanbul ise hem Avrupa’nın en büyük 
Yahudi nüfusunu kapsayan şehri hem de İbranice matbaacılığın24 önde gelen 
merkezi olmuştur25. İspanya göçmenlerini 1493’te Sicilya’dan kovulan Yahudiler 
izlemiştir. Osmanlı Devleti’ne Yahudi göçü 16. yüzyıldan sonra yoğunluğunu 
kaybetmeye başlamıştır26. 

Önceleri dini nitelikli olan Hıristiyan-Yahudi düşmanlığı, 19. yüzyılın 
ikinci yarısında yerini ırkçılığa bırakmıştır. Yahudi düşmanlığına siyasi bir 
boyut kazandıran süreç için Avrupa’daki 1870 tarihli ekonomik krizi göster-
mek mümkündür. Gerçekte ırkçı çevrelerin rahatsızlığı Yahudilerin endüstri 
ve ticaretteki etkin güçleriydi. Onların sürülmeleri ile bu üstünlük el değiştir-

21  Eroğlu, a.g.e., s. 40.
22  A.g.e., s. 62.
23  Arslan, a.g.e., s. 15.
24  Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk matbaası, gelişlerinden 1 yıl gibi kısa bir süre sonra İspan-

yol Yahudileri tarafından 1493’te kurulmuştur. İlk Ermeni Basımevi’nin 1567’de, ilk Rum 
Matbaası’nın 1627’de, ilk Türkçe basımevinin 1727’de kurulmuş olması göz önüne alınırsa 
bu imtiyaz, din özgürlüğü çerçevesinde azınlıkların yüzlerce yıl kültürlerinin ve dillerinin 
devamlılığını sağlamıştır.  Güleryüz, a.g.e., s. 124.

25  Hiçyılmaz, a.g.e., s. 11.
26  Eroğlu, a.g.e., s. 64.
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miş olacaktı. Yahudilerin Avrupa’da ve sonraları Rusya’da gördükleri zulüm, 
onların akın akın güvenli bölgelere göç etmelerine yol açmıştır. Avrupa’dan 
ve Rusya’dan gelen Yahudilerin kendi topraklarına sığınmalarını Osmanlı 
Devleti normal karşılamaktaydı. Ancak, Yahudi göçmenlerin sayısının çok 
artması ve Filistin’e yerleşme konusundaki ısrarları, yöneticilerin tedbir alma-
sını gerektirmişti. Yahudi göçmenlere karşı gösterilen tavırda, II. Meşrutiyet 
döneminde de bir farklılık görülmemiş, yöneticiler tarafından Avrupa’da kötü 
muamele gören Yahudilerin Filistin dışındaki Osmanlı topraklarına gelebile-
ceği teklifi yinelenmiştir27.

Osmanlı Devleti Topraklarında Yahudi Yaşamı

XVI. yüzyıl Osmanlı Devleti’nin en parlak çağı olduğu gibi, bu topraklarda 
yaşamakta olan Yahudi toplumu için de refah bir dönem olmuştur. Devletin 
maliye ve diplomatik faaliyetinde önemli roller oynayan Yahudiler, yabancı dil 
bilmeleri dolayısıyla İmparatorluk ile Batı devletleri arasında ilişkileri sağlamış-
lardır. Saraya çok yakın olan Osmanlı Yahudileri ticaret, diplomasi ve tercü-
manlıkta sahip oldukları fırsatlar yanında sarayda hekimbaşı ve cerrah olabilme 
ayrıcalığına da sahiptiler28. Devlet, İslamiyet’i üstün tutmakla birlikte, Müslü-
man olmayan tebaayı kendi dinlerini uygulama, dillerini serbestçe konuşma ve 
iç hukuklarını düzenleme konusunda serbest bırakmış,29 Hıristiyan Avrupa’sın-
daki gibi gettolarda yaşamaya mecbur etmemiştir30. 

Yahudilerin etkinlikleri, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı 
İmparatorluğu’nun gerilemesi ile azalmaya başlamıştır. Etkinliklerinin azal-
ma nedenleri olarak göçün durması, Yahudilerin yenilikleri takip edememesi,  
Avrupa ile temaslarını sağlayan İspanyolcanın Judeo Espanyol’a dönüşmesi, 
vergilerin artması gösterilebilir31. Ayrıca bu dönemde Yahudi toplumu arasında 
cemaat için toplanan Gabele Vergisi sorunu yaşanmıştır. Gabele Vergisi, dinsel 

27  Arslan, a.g.e., s. 143.
28  Bernard  Lewis, İslam Dünyasında Yahudiler, İmge Kitapevi, İstanbul 1996, s. 40.
29  Oral Sander, Siyasi Tarih, Cilt I, İmge Kitapevi, Ankara 2000, s. 65, İlknur Polat Haydaroğlu, 

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yabancı Okullar, Kültür Bakanlığı Yayınevi, Ankara 1990, s. 8.
30  Esther Benbassa, Aron Rodrigue, Türkiye ve Balkan Yahudileri Tarihi, İletişim Yayınları, 

İstanbul 2003, s. 127.
31  Yusuf Besalel, Osmanlı ve Türk Yahudileri, Gözlem Yayıncılık, İstanbul 1990, s. 40.
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olarak helal kılınan bir ürünün satın alınması ile Yahudi cemaatine ödenen 
bir cemaat vergisidir. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Yahudilerin ödedikleri ver-
giler, devlete ve Yahudi cemaatine ait olmak üzere iki gruba ayrılmaktaydı. 
Osmanlı Devleti de bu vergiyi, Yahudilerin kendi cemaatlerine ödedikleri bir 
aidat olarak kabul edip, kendi himayesi altında toplanmasını sağlamıştır. Din-
sel nitelikli olan Gabele Vergisinin toplanabilmesi için bir haham etrafında 
bir cemaatin olması şarttı. Vergi sadece Yahudi olanlar tarafından Yahudilere 
sattıkları, şarap, peynir ve helal(koşer) olduğu tespit edilmesi gereken etten 
alınırdı. Gabele Vergisinin keyfi olarak kullanılması mümkün olmayıp, ancak 
cemaatin yoksulları, okulları, hastaneleri ile cemaat adına görev yapan şahıs-
lara harcanırdı32.

20 Mart 1877’de açılan ilk parlamentoda diğer azınlıklar gibi Yahudi mil-
letvekilleri de yer almışlardı. Osmanlı Meclisi’nde 67 Müslüman milletvekilinin 
yanında 48 gayrimüslim ile toplam 115 milletvekili bulunuyordu. Temsiliyet 
nüfusa göre belirlendiği için gayrimüslim milletvekilleri içinde 5 Yahudi millet-
vekili bulunmaktaydı. Yahudiler II. Meşrutiyet döneminde daha etkin davran-
mışlardır33. 

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’na dahil olması ile Yahudiler de 
savaşa katılmışlardır. Ateşkes sırasında Yahudilerin tutumunun Türk yönetimin-
den yana oldukları bilinmektedir. İtilaf Devletlerinin temsilcileri Osmanlı yöne-
timi altında yaşayan unsurların yönetimden memnun olmadıklarını Avrupa’ya 
göstermek için hazırladıkları raporlarda, gayrimüslimler ifadesi yerine, Yahudi-
lerin mecliste temsilcilerinin bulunmaları dolayısıyla Hıristiyan ifadesi kullan-
mışlardır. Ayrıca İtilaf Devletleri İstanbul işgali sonrasında tercüman ve telg-
raf memurluklarına Rum ve Ermenileri atadıkları halde, Türk tarafı oldukları 
düşüncesiyle bu görevleri Yahudilere vermemişlerdir. Kurtuluş Savaşı sırasında 
Kongreler’de alınan kararlarda, Rum ve Ermeni unsurların milli politikaya zarar 
getirdikleri belirtilirken, Yahudi toplumuna değinilmemiştir34.

32  Ali Arslan, “Yahudilerin Gabele Vergisi”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Araştırmaları Mer-
kezi Osmanlı Öncesi ile Cumhuriyet Dönemi Esnaf ve Ekonomi Semineri, İstanbul 9-10 
Mayıs 2002, Bildiriler, Cilt II, Globus Dünya Basımevi, İstanbul 2003, s. 391-403.

33  Malike Bileydi Koç, İsrail Devleti’nin Kuruluşu ve Bölgesel Etkileri (1948-2006), Günizi 
Yayıncılık, İstanbul 2006, s. 84.

34   Avram Galanti, Türkler ve Yahudiler, Gözlem Yayınları, İstanbul 1995, s. 222.
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Cumhuriyet Döneminde Yahudiler

Cumhuriyet’in ilanı sonrasında Türk Yahudilerinin yaşamı bir beyanla baş-
lamıştır. Lozan Anlaşması ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları 
içinde kalan azınlıklara hak ve imtiyazlar tanınırken, Türk Yahudi cemaatleri bu 
haklardan resmen vazgeçtiklerini beyan etmişlerdir. Savaş döneminde yurt dışına 
çıkan Yahudilerin ise kişisel beyana dayanan basit bir işlemle ülkeye geri dönebil-
meleri mümkün hale getirilmiştir. Mustafa Kemal, 2 Şubat 1923’te İzmir’de katıl-
dığı konferansta Yahudi toplumu ile ilgili olarak şunları söylemiştir;  “Egemen öğe 
olan Türklerle kader birliği etmiş bazı sadık öğelerimiz vardır ki özellikle Museviler, 
bu ulusa ve bu yurda bağlılıklarını kanıtladıklarından şimdiye kadar refah içinde 
yaşam geçirmişlerdir ve bundan böyle refah ve mutluluk içinde yaşayacaklardır”35. 
Atatürk’ün Yahudileri konu alan diğer bir açıklaması da şöyledir; “Bugün içimiz-
de bulunan Hıristiyan, Musevi vatandaşlar, mukadderat ve talihlerini Türk mil-
letine vicdani arzularıyla bağladıktan sonra kendilerine yan gözle, yabancı gözüyle 
bakmak, medeni Türk milletinin asil ahlakından beklenebilir mi?”36. 

Yahudiler imparatorluk dönemindeki gibi gayrimüslim sınıflamasında yer 
alan unsurlar içeriğinde değil, ulus-devlet modelinin bir gereği olan vatandaşlık 
kapsamı içerisinde temsil edilmişlerdir. Ancak kanaat önderleri günümüze ka-
dar uzanan süreçte Yahudilerin ülke içerisinde karşı karşıya kaldıkları tedirgin 
edici olayların varlığına değinmişlerdir. Önderlerin vurgusunu yaptıkları konu 
başlıkları kısaca şöyledir;

Trakya Olayları

1934’te Devlet İskân Kanunu’nun kabul edilmesiyle anadili Türkçe olma-
yanların yoğun gruplar oluşturmalarını yasaklayan kararlar alınmıştır. Aynı yıl 
22-24 Haziran tarihlerinde Doğu Trakya’da, Çanakkale, Kırklareli ve Edirne 
kentlerinde Yahudilere yönelik yağmalar patlak vermiştir. Devlet bu saldırılara 
son vermek için önlemler almış, Yahudilerin koruması altında olduğuna dair 
bildiriler yayınlamıştır. Tüm bu önlemlere rağmen bölgedeki Yahudi nüfusu 
İstanbul’a göç etmiştir37. Olaya ilişkin yapılan değerlendirmelerde, ekonomik 

35  A.g.e., s. 97.
36  Kocatürk, a.g.e.,s. 206.
37  Benbassa, Rodrigue, a.g.e., s. 343.
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sıkıntıların yanında, İtalya’nın yayılmacı tehdidi karşısında sınır bölgede bu-
lunan Trakya’nın stratejik bir öneme sahip olmasından kaynaklandığı yorumu 
getirilmiştir38. 

Vatandaş Türkçe Konuş Kampanyası

1920-1930 tarihleri arasında Yahudiler basında ve günlük hayatta Türk-
çe konuşmadıkları için eleştirilmişlerdir. 1934 tarihli Devlet İskân Kanunu 
ile Türk kültürüne uyum sağlamayanlara ya da Türkçeden başka bir dil konu-
şanlara karşı düzenlemeler yapılmaktaydı. Ekim 1934’te kurulan Türk Kültür 
Birliği’nin “Vatandaş Türkçe Konuş” Kampanyası Türkçe konuşmayan vatan-
daşlar arasında tedirginlik yaratmıştır39.

Yirmi Kur’a Asker Olayı

Kur’a sözcüğü askerlik hizmetiyle ilgilidir. Deyim, askerlik çağına gelmiş 
veya ihtiyata ayrılmış erkeklerin silahaltına alınmalarını tarif etmek için kulla-
nılmıştır. 2. Dünya Savaşı’nda, Almanların Trakya sınırına yaklaştıkları kritik 
dönem Türkiye’yi endişeye sevk etmiştir. 10 Nisan 1941 tarihinde yayınlanan 
resmi seferberlik ilanı ile 25 ile 45 yaş arası Rum, Ermeni, Yahudi erkeklerinin 
tamamı(engelliler hariç) daha önce askerlik yapmış olmalarına rağmen yeniden 
askere alınmışlar, “nafıa asker” olarak yol yapımı ve inşaatlarda çalıştırılmak 
üzere Anadolu’nun muhtelif yerlerine sevk edilmişlerdir40 . Bu olayın özelliği 
yirmi sınıf ihtiyat olarak askere alınanların gayrimüslim vatandaşlardan oluş-
masıdır. Amele taburunda çalıştırılan dini azınlıklara, asker sıfatını taşımaları-
na rağmen silah verilmemiştir41. Askere alınan bazı dini azınlıkların ailelerine 
devlet tarafından yardım parası ödenmiştir. Nafıa askerleri 27 Temmuz 1942’de 
terhis edilmişlerdir42. 

38  Ayhan Aktar, Varlık Vergisi ve Türkleştirme Politikaları, İletişim Yayınları, İstanbul 2000, 
s. 72-84.

39  Baruh B.Pinto, What’s Behind A Name, Gözlem Yayıncılık, İstanbul, s. 221, Galanti, a.g.e., 
s. 177.

40  Rıfat Bali, Yirmi Kur’a Nafıa Askerleri, Kitapevi Yayınları, İstanbul 2008, s. 58.
41  Bensiyon Pinto, Anlatmasam Olmazdı, Doğan Yayınları, İstanbul 2008, s. 32, Rıfat Bali, 

“Yirmi Kur’a İhtiyatlar Olayı”, Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı 179, İstanbul 1998, s. 4.
42  A.g.e., s. 4.
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Varlık Vergisi 

2. Dünya Savaşı’nın kötü etkilerini en aza indirmek üzere bir dizi ted-
birler alınmıştır. Bu tedbirler arasında istifçiliğin, vurgunculuğun ve savaşın 
çıkışından beri süren yoksulluğun önüne geçmek amacıyla 1940 yılında Milli 
Korunma Kanunu yürürlüğe konmuştur. Savaş yıllarının olağanüstü koşulları 
altında bir yandan yoksulluk artarken öte yandan tarım ürünlerinin fiyatla-
rının yükselmesinden dolayı bol kazanç sağlayan çiftçiler ile ihraç mallarının 
yüksek fiyatları ve ithal mallarının kıtlığından yararlanan tüccar ve komis-
yoncular büyük karlar elde ediyorlardı. Daha çok zenginleşen bu çiftçilerin 
neredeyse tamamı Müslüman Türk43, tüccarlar ise Rum, Ermeni ve Yahudi 
azınlıktan oluşmaktaydı. Bu olağanüstü savaş koşullarının ortaya çıkardığı 
serveti vergilendirmek üzere hükümet 11 Kasım 1942 Tarihli Varlık Vergisi 
Kanunu’nu çıkarmıştır44. Kanunun içeriğine ilişkin yapılan resmi açıklamaya 
göre, 2. Dünya Savaşı ile paranın değerini kaybettiği, fiyatların yükseldiği bir 
dönemde silahaltında tutulan ordunun masraflarını karşılamak üzere devlete 
kaynak bulmak, piyasadan para çekip enflasyonu düşürmek, karaborsacıların 
ve stokçuların aşırı kârını ağır vergiler ve zorunlu borç almalarla engellemek 
için çıkartılmış bir servet vergisidir45. 17 maddeden oluşan kanunun içeriği ise 
şöyledir: Vergilendirilmemiş olan büyük gelir ve servet üzerinden bir defaya 
mahsus olarak kurulan komisyonun takdir yolu ile alınır, itirazı-temyizi bulun-
mamaktadır, 15 gün içinde belirlenir, 15 gün içinde de tahsile gidilir, bu süre 
faiz uygulanarak 15 gün daha uzatılabilir. Vergilerini 30 gün içinde ödemeyen 
yükümlüler tutuklanabilir, çalışma kamplarına gönderilebilir, burada alacakla-
rı ücretin yarısı borçlarından düşülür, hiçbir dava hakkı tanınmaksızın mülk-
leri haciz yoluyla satılabilir46. Uygulamada yükümlüler Maliye Bakanlığı’nın 
belirlediği 4 gruba göre vergilendirildiler. Bunlar, M grubu(Müslümanlar), G 
grubu(Gayrimüslimler), D grubu(Dönmeler), E grubu(Ecnebiler) olarak sınıf-
landırılmıştır. Gayrimüslim mükelleflerin toplam mükellefler içindeki oranı 

43  Savaş ortamının olağanüstü bir yasası olarak düşünülen 15 Mayıs 1943 tarihli Toprak Mah-
sulleri Vergisi ile çiftçiler yetiştirdikleri verginin %10’unu nakden ya da ürün şeklinde devlete 
vereceklerdi. Vergi 1946 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Oya Ayhan Girit, Atatürk İlkele-
ri ve Devrim Tarihi, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2010, s. 259.

44 A.g.e., s. 260.
45  Faik Ökte, Varlık Vergisi Faciası, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul 1951, s. 38.
46  Hüseyin Perviz Pur, Varlık Vergisi ve Azınlıklar, Eren Yayınları, İstanbul 2007, s. 411.
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%80, Müslümanların oranı %5’dir. Dönmeler’in yaklaşık olarak ödedikleri 
vergi %10, yabancıların ise %5 oranındadır47. Verginin en çok tartışılan ko-
nuları arasında, gayrimüslimlerin Müslümanlardan daha çok vergi ödemele-
ri, çalışma kampına ödeyemeyenlerden sadece gayrimüslimlerin gönderilmesi, 
vergi yükümlülerinin fiyatların hızla düştüğü bir ortamda mallarını ellerinden 
çıkarmaları neticesinde alıcıların Müslüman tüccar ve devlet kontrolündeki ku-
ruluşlar olması, itiraz hakkının olmaması, verginin komisyonların takdirine 
bırakılması yer almıştır. Varlık Vergisi uygulaması 16 ay yürürlükte kaldıktan 
sonra 15 Mart 1944’te kaldırılmış, ödenmemiş tutarlar da silinmiştir. 

6-7 Eylül Olayları

1954’ten başlayarak Kıbrıs konusu Türkiye’nin gündeminde önemli bir 
konu olarak yer tutmuştur. Rumlar adanın Yunanistan’a bağlanması için eylem-
ler yapmaya başlamışlardır. İngiltere konuyu incelemek üzere 1955’te Londra’da 
Türkiye ve Yunanistan’ın dâhil olduğu bir konferans toplamıştır48.  Türk dışiş-
leri yetkilileri Londra’da Kıbrıs temaslarına devam ederken, Atatürk’ün Sela-
nik’teki evinde bir bomba patlamasıyla ilgili haberin hükümet yanlısı İstanbul 
Ekspres Gazetesi’nde yayınlanması gerginliğe yol açmıştır. Yerel kalabalıklar ve 
şehre dışarıdan getirilmiş olan kitlelerce 6 Eylül akşamı İstanbul’da Rum, Erme-
ni, Yahudi ve hatta Türk dükkânları yağmalanmış, ev ve ibadet yerlerine yönelik 
saldırılar olmuştur.10 Eylül 1955 günü dönemin İçişleri Bakanı istifa etmiş, De-
mokrat Parti zarara uğrayıp tescil ettirenlere tazminat ödemiştir49.

ARAŞTIRMA

Araştırmanın Amacı

Osmanlı İmparatorluğu döneminde toplum Müslüman ve Gayrimüslim 
olarak tanımlanırken Cumhuriyet Dönemi’nde bireyler herhangi bir ayrıştırma-
ya tabi tutulmadan vatandaşlık şemsiyesi altında toplanmıştır. Çalışmada ırkı 

47  Pinto, a.g.e. , s. 219.
48   Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih, Filiz Kitabevi, İstanbul 2000,  s. 745.
49  Sina Akşin, Türkiye Tarihi, Cem Yayınları, İstanbul 2000, s. 217, Melek Fırat, Türk Dış 

Politikası, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, s. 601, M. Hulusi Dosdoğru, 6-7 Eylül, Bağlam 
Yayınları, İstanbul 1993, s. 5-12, Emine Gürsoy Naskali, 6-7 Eylül Olayları Davası Yassıada 
Zabıtları II, Kitapevi Yayınları, İstanbul 2007, s. IX.
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ve soyu vurgulamadan aidiyeti simgeleyen “Türk Vatandaşı” kavramının ayrış-
tırılma nedenleri üzerinde durularak toplum içerisinde kimliklerin yabancı ya 
da öteki olarak tanımlanmasının Yahudi vatandaşlar üzerindeki etkilerinin ve 
bu sorunların çözümlerinin bugün ve gelecekte Türkiye’de mevcut olabilecek 
olumsuzlukları gidermek adına kanaat önderlerinin değerlendirmeleri çerçeve-
sinde araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu amaç doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: Kimliğinizi nasıl 
tanımlıyorsunuz?  Neden “Musevilik” ve “Yahudilik” olarak iki tanımlama 
var? Yahudi olduğunuzu rahatlıkla dile getirebiliyor musunuz? Günlük haya-
tınızda Yahudi İspanyolcası konuşur musunuz? Hangi ortamlarda konuşursu-
nuz? İsrail ile bağınız nedir? Dini ibadet sorununuz var mı? Türkiye’de Yahudi 
toplumunun temsiliyetinde sorun var mı? Sizce nasıl olmalı? Toplum olarak 
kendinizi yeterince ifade edebildiğinize inanıyor musunuz? Herhangi bir par-
tiye-derneğe üye misiniz? Genel ve yerel seçimlerde düzenli oy kullanır mısı-
nız? En son seçimlerde oy kullandınız mı? Sizce Türkiye AB’ye üye olmalı mı? 
Neden? Türkiye’de 80 bin olan Yahudi vatandaşlarımızın sayısı günümüzde 
20 binlere düştü. Bunun sebepleri size göre nelerdir? Herhangi bir olay sizi 
yurt dışında yaşama olasılığını düşündürdü mü? Son İsrail saldırıları sonra-
sı Türkiye’de artış gösteren tepkiler karşısında Yahudi vatandaşların yaşanan 
olaylar hakkındaki görüşleri nelerdir? Ortadoğu krizi yaşandığı dönemlerde 
günlük yaşamınız bu krizlerden etkilenir mi? Negatif-pozitif yaklaşımlarla 
karşılaştınız mı? Türkiye’de antisemitik yaklaşımlar olduğunu düşünüyor mu-
sunuz? Yanıtınız evet ise bu yaklaşımlar devlet mi, toplum mu yoksa radikal 
küçük bir grup bazında mıdır ve düzeyi nedir? Osmanlı Devleti’nin Yahudilere 
gösterdiği hoşgörü hatırlatması ile hiç karşılaştınız mı? Neden? Türkiye’nin 
menfaatleri söz konusu olduğunda cemaat ABD’deki Yahudi lobisi ile temasa 
geçer mi? Hangi konular önceliği oluşturur? En önemli sorununuz?

Araştırmanın Önemi 

Türkiye’de sağlıklı bir demokrasinin işlerliği ve devamlılığı kanımızca ülke 
içerisinde yaşanan bir sorun ötekileştirilmediği, önyargılardan uzak tutulduğu, 
objektif bir şekilde değerlendirildiği ve tüm toplumu ilgilendirdiği zaman müm-
kün hale gelebilir. 
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Araştırmanın Yöntemi

Çalışmanın araştırma kısmında, “Derinlemesine Mülakat Yöntemi”nden 
yararlanılmıştır. Derinlemesine mülakat, niteliksel araştırmadaki temel veri 
toplama yöntemlerinden biridir. Malinowski gibi klasik etnograflar, bakış açı-
larının öğrenilmesi için insanlarla konuşmanın önemini vurgulamıştır. Aynı 
zamanda kişisel anlatımların anlamın aydınlatılması için dilin gücünü göster-
mesi nedeniyle sosyal araştırmalarda merkezi öneminin olduğu belirtilmekte-
dir. Derinlemesine mülakatın ilk temel özelliği, esneklikle yapıyı birleştirme 
niyetinde olmasından kaynaklanmaktadır. Konuların derinlemesine ince-
lenmesi amacı ile yüz yüze görüşmede araştırmacının keşfetmek istediği bir 
tema vardır. Araştırmacı mülakat sırasında kapsama alınacak temel konuları 
ve sorunları belirler. Mülakatın yapısı, mülakat yapılan kişiye en uygun sıra 
içinde konuların aydınlatılmasını sağlar50. Çalışmada bu yöntem esas alına-
rak Yahudi vatandaşların hassasiyetlerini ve beklentilerini irdelemek amacıyla 
toplumun nabzını tutacak 14 Yahudi vatandaşı ile mülakat yapılmış, her bir 
kanaat önderi ile gerçekleştirilen görüşme ortalama 45 dakika ve 1,5 saat arası 
sürmüştür. 

Bulgular ve Yorumlar

Kanaat Önderlerinin Kendilerini Tanımlama Biçimleri

Tablo 1’de görüldüğü gibi, kanat önderleri kimlik tanımlamalarını yapar-
ken asal eksen olarak “Türk” ifadesini kullanmakla birlikte, dini farklılığı be-
lirtmek için “Yahudi” ya da “Musevi” tanımına yer vermişlerdir. En çok “Türk 
Yahudisi”  ifadesi kullanılırken ikinci sırada “Türk” ifadesi yer almaktadır. Bun-
dan sonra “Yahudi” tanımı kullanılmış olup, yapılan tanımlama da “Türk” ve 
“Türk Musevisi” eşit düzeydedir. Son sırada da “Türkiye Cumhuriyeti Vatanda-
şı” tanımı ve “Yazar, Türk, Yahudi” kullanımı yer almıştır.  

50 Robin Legard vd., “İn-dept İnterviews” Ed. Jane Ritchie-Jane Lewis, Qualitative Research 
Practice, A Guide for Social Science Students And Researchers, Sage Publications, UK 
2003, s. 138.
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Tablo 1. Kanaat Önderlerinin Kimlik Tanımlamalarına Göre Dağılımı
 SAYI(n) ORAN (%)

Türk 2 14.2
Türk Musevisi 2 14.2
Türk Yahudisi 5 35.7
Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı 1 7.1
Türk, Yahudi 
(dini faktörü belirtmek için) 3 21.4
Yazar, Türk, Yahudi 1 7.1
Toplam 14 100

Musevilik ve Yahudilik olarak karşımıza iki tanımlama çıkmaktadır. Ka-
naat önderlerinin bu tanımlamalara yönelik verdikleri bilgiler, Yahudiliğin kim-
liği-ırkı, Museviliğin de dini vurguladığına ilişkindir. Ancak Silvyo Ovadya bu 
farkı reddetmesinin nedenini şu örnekle açıklamıştır, “ Saf ırk yoktur. İsrail’deki 
Diaspora Müzesi’ni ziyaretinizde bir İsveçli Yahudi ile bir Fas Yahudisi’nin birbi-
rine hiç benzemediğini görürsünüz. Türkçede bu kullanım dili zenginleştirmek 
amacıyla değil, Yahudilik kelimesinin önüne kötü sıfatlar eklendiği için Mu-
sevi kelimesi daha yumuşatılarak kullanıldı, her ikisi de kullanılabilir”. Naim 
Güleryüz, Yahudilik kelimesini Museviliğe tercih etmesinin nedenini, bu ifade-
nin devamlılık içerdiği için kişinin kendi iradesiyle kimliğini değiştiremeyeceği 
izahıyla açıklamış, Yahudi olan birinin ileride dinini değiştirdiğini varsayarak 
Museviliğini kaybedeceğini ancak köksel kimliğini kaybetmeyeceği örneğini 
vermiştir. Soli Özel, bu çabalara rağmen kelimeye yüklenen anlamın değişme-
diğini, özellikle İslamcı basında daha dikkatli davranmak isteyenlerin Musevi 
kelimesini kullanmaya çalıştıklarını ifade etmiştir. Naim Güleryüz bugün bile 
hala bazılarının iyi niyetle, “Yahudi, Pardon Musevi” düzeltmesi yapma ihtiyacı 
hissettiklerini belirtmiştir. 

Kanaat Önderlerinin Kendilerini İfade Edebilme Düzeyine İlişkin 
Bulgular

Yahudiliğini rahatlıkla ifade edenler çoğunluğu oluşturmaktadır. 3 kişi, 
içinde bulundukları ortama göre kimliklerini ifade edebildiklerini belirtirken 
sadece bir kişi olumsuz yanıt vermiştir.
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Tablo 2. Rahatlıkla Yahudiliğini İfade Edenlerin Ve Etmeyenlerin Kişi 
Sayısına Göre Dağılımı

 SAYI(n) ORAN (%)

Evet 10 71.4
Hayır 1 7.1
Ortama Göre Değişir 3 21.4

Toplam 14 100 

Kanaat önderlerinin çoğu Yahudi olduklarını zamanla ifade edebilme ko-
şullarına ve öz güvenine sahip olduklarını söylemişlerdir. Kişisel olarak ifade 
etmek isteyip de ifade edilemeyen bir durum olmadığını söyleyen kanaat önder-
leri, toplum olarak düşük bir profil göstermenin bir tercih olduğunu belirtmiş-
lerdir. Sami Kohen, okuyucularının kendi kimliğini bilmelerine rağmen hiçbir 
olumsuz durumla karşılaşmadığını ifade etmiştir. İshak Alaton babasının bir 
Atatürk hayranı olması dolayısıyla Atatürk’ün gösterdiği yolda geniş toplumla 
kaynaşmak için kendisine Türk ismi verdiğine değinerek hiçbir zaman Yahudi 
olduğunu çekinmeden ifade ettiğini söylemiştir. Olumsuz cevap veren Nesim 
Güveniş ise bu durumun nedenini, karşısındakinin vereceği tepkinin bilinme-
mesiyle ilişkilendirmiş, önyargılara dayanan Yahudi karşıtlığının dünyanın her 
yerinde mevcut olduğu örneğini vermiştir. Ortama göre Yahudi olduklarını söy-
leyenler ise özellikle isimlerinden dolayı açıklama yapma ihtiyacı yaşadıklarını 
belirtmişlerdir. Bunun sebeplerini örneklerle açıklayan önderler, Türk oldukla-
rını açıklamaları karşısında isimlerinin neden Türk ismi olmadığına ilişkin so-
rularla karşılaştıklarını ve bu durumdan rahatsız olduklarını dile getirmişlerdir. 
Silvyo Ovadya bir emekli başçavuşun kendisine, “Ne kadar güzel Türkçe öğren-
mişsiniz” dediğini, üniversitede bir öğretim görevlisi tarafından adı Jack olan 
arkadaşına, “Sen nerelisin” sorusunun yöneltildiğini belirtmiştir. Tilda Levi, 
olumsuz bir durumla aynı zamanda kendi öğretmeni de olan oğlunun öğretme-
niyle konuşurken karşılaştığını, öğretmenin kendisine “bayan” yerine “madam” 
ifadesi kullandığını aktarmıştır. Metin Bonfil, Yahudi olduğunu dile getirince 
karşısındakinde ya bir şaşırma edasının belirdiğini ya da Yahudilerin dünyada 
en çok Nobel ödülü alanlar olduğunu ve çok zeki olduklarını dile getirenlerle 
karşılaştığını belirtmiştir. 21 Haziran 2009 tarihli Newsweek dergisine röportaj 
veren Türkiye Musevileri Hahambaşı İshak Haleva, en büyük eksikliklerinin 



20

MALİKE BİLEYDİ KOÇ

Kasım - 2012

geniş topluma Yahudiliği tanıtmamak olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’deki 
çeşitli ilahiyat fakültelerinde 11 yıldır İbranice dersi veren Hahambaşı Hale-
va, Müslüman öğrencilere ders verme projesini Türk Yahudilerinin kabuğundan 
çıkma sürecini hızlandıran bir çalışma olarak değerlendirmiştir.

Günlük Hayatta Yahudi İspanyolcası

Analiz kapsamında elde edilen verilere göre, günlük hayatta Yahudi İspan-
yolcası konuşan bulunmamaktadır. Aile ve arkadaşlar arasında bu dili kullanan-
lar azınlığı oluşturmaktadır.

Tablo 3. Günlük Hayatta Yahudi İspanyolcası’nın Konuşulması
 SAYI(n) ORAN (%)
Evet 0 0
Hayır 11 78.5
Aile ve arkadaşlar arasında 
bazen konuşurum 3 21.4

Toplam 14 100

Kanaat önderlerinden 11 kişi Yahudi İspanyolcasını ihtiyaç doğurmadığı 
için konuşmadıklarını belirtmiştir. Tüm kanaat önderlerinin Ladino olarak ifa-
de ettiği dil için Silviyo Ovadya  Ladino kullanımının yanlışlığını belirtmiş, 
Ladino’nun aslında  İbranice dua metinlerinin kelime kelime İspanyolca’ya çev-
rilmiş olduğunu açıklayarak doğru kullanımının Judeo İspanyolca, Türkçesinin 
Yahudice olması gerektiğini vurgulamıştır. 

Yahudi Vatandaşların İbadet Sorununun Varlığı 

Değerlendirme kapsamında, kanaat önderlerinin tamamı dini ibadet soru-
nu yaşamadıklarına dair bilgi vermiştir.

Tablo 4. Yahudi Vatandaşların Dini İbadet Sorunu 
 SAYI(n) ORAN (%)
Evet 0 0
Hayır 14 100

Toplam 14 100
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Kanaat önderleri soruya, “hayır”, “hiçbir zaman” ya da “asla” şeklinde kuv-
vetli cevaplar vermişlerdir. Önderler hiçbir dönemde dini ibadet sorunu yaşa-
madıkları görüşünde birleşmişler, sadece Ortadoğu krizi yaşandığı dönemlerde 
toplumda tereddütler oluştuğunu ancak bu gibi dönemlerde sinagoglardaki gü-
venlik önlemlerinin daha da arttırıldığını ifade etmişlerdir.

Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yahudi Nüfusun Gerileme Nedenleri 

Tabloda görüldüğü gibi,  kanaat önderlerinin tamamı nüfusun gerileme 
nedenlerine bağlı olarak İsrail Devleti’nin kuruluşunu ifade etmişlerdir. İkinci 
sırada ekonomik nedenler yer almış, üçüncü sırada Trakya Olayları, Varlık Ver-
gisi ve 1970 sonrası iç politik olayları eşit oranda gösterilmiştir. Kanaat önder-
lerinden 6-7 Eylül Olaylarına vurgu yapanlar dördüncü sırada yer almaktadır. 
Antisemitik ve ayrımcı söylemler nedeniyle nüfus azalmasını örnek gösterenlerin 
oranı tabloya göre dördüncü sıradadır. Son sırada ise Yirmi Kur’a Asker Olayı 
ve yaşlı nüfusun genç nüfusa oranla fazla olması eşit oranda değerlendirilmiştir.

Tablo 5. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Yahudi Nüfusun Azalma Nedenleri
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Kanaat 
Önderleri 

Trakya 
Olayları 

20 
Kur’a 
Asker 

Varlık 
Vergisi 

İsrail 
Devleti’nin 
Kurulması 

6-7 
Eylül 

Olayları 

1970 
sonrası 

İç 
Politika 

Anti-
semitik ve 

ayrımcı 
söylemler 

Yaşlı 
Nüfus 

Ekonomik 
Nedenler 

1   1 1  1   1 

2  1 1 1   1  1 

3 1  1 1   1  1 

4    1 1 1   1 

5    1 1    1 

6    1  1   1 

7    1  1  1 1 

8    1     1 

9 1  1 1  1 1  1 

10 1   1 1  1  1 

11   1 1  1    

12 1  1 1     1 

13 1   1 1   1 1 

14 1 1 1 1 1 1    

Toplam 7 2 7 14 5 7 4 2 12 

Oran (%) 50 14.2 50 100 35.7 50 28.5 14.2 85.7 
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Türkiye’de yaklaşık 80 bin olan Yahudi vatandaşlarının sayısının günümüz-
de 23 binlere düşmesinin nedenlerine ilişkin soruya tüm kanaat önderleri “İsrail 
Devleti’nin kurulması” cevabını vermiştir. İsrail Devleti’nin kuruluşu sonrasında 
ekonomik durumu kötü olan kesimin, dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi 
yeni bir hayat kurma ümidiyle İsrail Devleti’ne göç ettiklerini belirtmişlerdir.  
İkinci sırada ekonomik nedenler yer almış olup ilk sırada görülen İsrail Devleti’nin 
kurulması sonrasındaki nüfusun düşüşü ile ekonomik nedenler birbirleriyle iliş-
kilendirilmiştir. Kanaat önderleri üçüncü sırada yer alan Trakya Olayları, Varlık 
Vergisi ve 1970 sonrası anarşik dönemi Yahudi toplumunu ekonomik olarak silen 
ciddi bir darbe olarak değerlendirmişlerdir. 6-7 Eylül Olayları’nın nüfus azalma-
sını etkilediği görüşü alt sırada yer almaktadır. Beşinci sırada da dönem dönem 
kendini gösteren antisemitik ve ayırımcı söylemler duygusunun uyandırılması 
görüşü yer almıştır. En son sırada ise eşit oranda belirtilen 20 Kura Asker Olayı ve 
yaşlı nüfusun genç nüfusa oranla fazla olması nüfusun gerilemesine sebep göste-
rilmiştir. Kanaat önderleri arasında son 20 yılda geri dönenler olduğu açıklaması 
da yapılmıştır. İsrail’den Türkiye’ye geri dönüş sebepleri sorulduğunda ise İsrail’e 
uyum sağlanamamış olunabileceği yorumu yapılmıştır. 

Kanaat   Önderlerinin   Yurt   Dışında   Yaşama   Olasılığına   İlişkin  
Düşünceleri

Tablo analiz edildiğinde, yurt dışında yaşama olasılığını düşünmeyenlerin 
oranının daha yüksek çıktığı görülmektedir. “Evet”, cevabı ikinci sırada yer alsa 
da “hayır” cevabına yakın bir oran ile temsil edilmektedir. Önderlerden üç kişi 
ise geri döndüklerini söylemişlerdir.

Tablo 6. Kanaat Önderlerinin Yurt Dışında Yaşama 

Olasılığına İlişkin Düşünceleri
Herhangi bir Kanaat önderlerini 
yurt dışında yaşama olasılığını
düşündürmesi SAYI(n) ORAN (%)
Evet 4 30.7
Hayır 6 46,1
Geri Döndüm 3 23.1

Toplam 13 100
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Kanaat önderlerinden yurt dışında yaşamayı düşünmedikleri cevabını ve-
renler, “Son Gazze olaylarına rağmen düşünmedim”,  “Son olaylarda huzursuz 
oldum ama hayır”,“ Yurt dışında yaşama imkânıma rağmen düşünmedim”, “ 
Asla” şeklinde açıklamalar yapmışlardır. “Geri döndüm”, cevabını veren kanaat 
önderlerinden İshak Alaton ve Sami Kohen ailevi nedenleri sebep gösterirken 
Bensiyon Pinto İsrail’de yapamadığı için Türkiye’ye dönme kararı aldığını ifade 
etmiştir. “Evet”, cevabını verenlerden iki kişi son Gazze Olayları’nı adres göster-
mişlerdir. Evet, yanıtını veren diğer kanaat önderi de Hrant Dink Olayı51 ile ilk 
kez yurt dışında yaşamayı düşündüğünü, Gazze Olayları sonrasında da hala bu 
düşüncesinin mevcut olduğunu belirtmiştir. Nesim Güveniş İsrail’de yaşadığı 
için tablonun dışında tutulmuş olsa da, İsrail’e gidiş nedenin 1970’li yıllarda 
üniversitelerde yaşanan terör olaylarından kaynaklandığını belirtmiştir. 

Ortadoğu Krizleri’nin Kanaat Önderlerinin Günlük Yaşamlarına Et-
kisi

Ortadoğu krizi yaşandığı dönemlerde kanaat önderlerinin günlük yaşam-
larının bu krizlerden etkilenip etkilenmediği sorusuna, etkilenmediği cevabını 
verenler çoğunluğu oluşturmaktadır. Kanaat önderlerinden 4 kişi kriz dönemle-
rinden etkilendiklerini belirtmişlerdir.

Tablo 7. Ortadoğu Krizlerinin Yaşandığı Dönemlerde 

Kanaat Önderlerinin Günlük Yaşamlarına Bu Krizlerin Etkisi
 SAYI(n) ORAN (%)
Evet etkileniyorum 4 30.7
Hayır etkilenmiyorum 9 69,2

Toplam 13 100

Kanaat önderleri kriz dönemlerinin günlük yaşamlarını etkilemediği bilgi-
sini vermekle birlikte genel havadan huzursuz oldukları açıklamasını getirmiş-
lerdir. Krizlerden günlük yaşamının etkilendiğini söyleyen kanaat önderlerinden 

51  Ermeni kökenli gazeteci Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde İstanbul’da uğradığı silahlı 
saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Suikastın tetikçisi yakalanmakla birlikte olayla ilgili dava 
devam etmektedir ve olay henüz aydınlığa kavuşturulmamıştır. Agos Gazetesi yazarı Dink’in 
öldürülmesi, Türkiye’deki aşırı sağın(ırkçı-dinci) yeniden sorgulanmasına yol açmıştır. Emre 
Kongar, Demokrasimizle Yüzleşmek, Remzi Kitabevi, İstanbul 2007, s. 170.
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Karen Gerson Şarhon, Gazze Olayları sırasında kocası ile iş yapmak istemeyen-
lerle karşılaştıklarını ifade etmiştir. Bensiyon Pinto ise Ortadoğu’da gerçekleşen 
en küçük bir olayın sorumlusu olarak kendilerinin hedef tahtasına koyulmasını 
eleştirmiştir.

Kanaat Önderlerinin Son Gazze Olayları’nı İçeren Görüşleri

Tablo 8’de görüldüğü gibi, kanaat önderlerinin hepsi Son Gazze Olayları’nın 
Türkiye’deki yansımalarından olumsuz söz etmiştir. 

Tablo 8. Kanaat Önderlerinin Gazze Olayları Hakkındaki Görüşleri
 SAYI(n) ORAN (%)

Olumlu 0 0
Olumsuz 14 100

Toplam 14 100

Lizi Behmoaras, meydanlarda Yahudilere karşı sloganların atılmış olması-
na rağmen fiziksel bir endişe yaşamadığını, ancak son derece rahatsız ve öfkeli 
olduğunu belirtmiştir. Ivo Molinas, Yahudi Cemaati olarak yaptıkları bilgilen-
dirme toplantısına Gazze Olayları dönemindeki kadar yüksek katılım olmadığı 
bilgisini vermiş, yapılan 2 toplantıya 20 bin kişilik nüfusun %15’inin katılım 
gösterdiğini ifade ederek rakamın toplumdaki tedirginliği göstermekte önemli 
bir ölçüt olduğunu açıklamıştır. Kanat önderleri, Gazze Olayları’nın toplumdaki 
taşları yerinden oynatmış olmasına rağmen, Türk toplumunda var olan sağduyu 
ile olayların üstüne sünger çekildiği yorumunu getirmişlerdir. Nesim Güveniş 
Türkiye’nin Gazze Olaylarına verdiği tepkinin İsrail’deki akisleri hakkında yap-
tığı değerlendirmede, İsrail’de büyük bir kırgınlık yaşandığını, aşırı sağcıların 
gösterilerinin güvenlerini sarstığını belirtmiştir.

Türkiye’de Antisemitik Yaklaşımların Varlığına İlişkin Görüşler 

Kanaat önderlerinin hepsi, Türkiye’de antisemitik yaklaşımlar olduğunu 
ifade etmişler, ancak genelleme yapılamayacağı düşüncesini paylaşarak sınıflan-
dırma ihtiyacı hissetmişlerdir.
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Tablo. 9. Türkiye’de Antisemitik Yaklaşımların 

Olup-Olmadığı Hakkındaki Görüşler
 SAYI(n) ORAN (%)

Evet, var. 14 100
Hayır, yok 0 0

Toplam 14 100

 

Antisemitik Yaklaşımların Kategorilendirilmesi

Türkiye’de antisemitik yaklaşımların radikal gruplar düzeyinde olduğunu 
ifade eden görüş %71.4 oranıyla çoğunluğu oluşturmaktadır. İkinci sırada siyasi 
partiler ve medya cevabı eşit oranda yer almıştır. Türkiye’de antisemitik yakla-
şımlar olmadığı ancak antisemitik kişiler olabileceği görüşünü belirten kanat 
önderlerinin oranı ise %14.2 ile üçüncü sırayı almakta son sırada ise tek bir 
kanaat önderi tarafından verilen “toplum” cevabı yer almaktadır. 

Kanaat 
Önderleri

Toplum Hükümet 
(Siyasal 
Partiler)

Alt Toplumsal 
Gruplar

(Radikaller) 

Medya Kişisel

1 1
2 1
3 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1 1
8 1 1
9 1 1
10 1 1
11 1 1
12 1
13 1 1
14 1 1

TOPLAM 1 6 10 6 2
ORAN(%) 7.1 42.8 71.4 42.8 14.2

Radikal gruplar tarafından Türkiye’de antisemitizm yapıldığı görüşünü 
savunan kanaat önderlerinden bu grupların tanımlanması istenmiştir. Verilen 
cevaplarda radikal İslam, ırkçı gruplar ve hatta sol kesimin içinde dahi aleyhtar-
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lıkların olduğu belirtilmiştir. Önderler tarafından aşırı milliyetçi kesimin Yahu-
dilere yabancı-öteki gözüyle baktığı, aşırı sol kesimin Yahudileri emperyalist ve 
kapitalist olarak gördüğü, radikal dincilerin tarihten gelen dini ve siyasal olayları 
göz önünde bulundurduğu belirtilmiş, tüm bu görüşlerin neticesinde ilginç bir 
koalisyon oluştuğu yorumu yapılmıştır. Siyasi partiler düzeyinde antisemitiz-
min yapıldığı cevabını verenler, Varlık Vergisi gibi yaşanmış örneklere rağmen 
hükümet programı olarak Yahudi aleyhtarlığının hiçbir zaman olmadığının al-
tını çizmişlerdir.  Önderler, devletle olan ilişkilerinde örneğin pasaport almak 
istediklerinde ya da nüfus idaresine gittiklerinde antisemitik davranışlarla hiç 
karşılaşmadıkları bilgisini de eklemişlerdir. Ancak ortak kanaat, hükümetlerin 
davranışlarının radikal grupları harekete geçirmesinde önemli bir etken oluştur-
duğu yönündedir. Somut bir örnek verilerek Necmettin Erbakan dönemi ile bu 
döngünün başladığı söylenmiş, dünyadaki felaketleri Yahudilere bağlayan zihni-
yetlerin temellendirildiği belirtilmiş, son olaylarda da Başbakan Erdoğan’ın İs-
rail ve Yahudi kavram karmaşasını içeren sözlerinin adı geçen grupları harekete 
geçirdiği ifade edilmiştir. Radikalizmi dindirecek önerilere de değinen kanaat 
önderleri, tek çözümün bilgiden geçtiği açıklamasını yapmışlardır. “Medya”, 
cevabını veren kanaat önderleri, İslamcı-muhafazakâr çizgideki gazetelerin an-
tisemitizminin çok açık olduğunu ifade etmişlerdir. “Toplum”, cevabını veren 
Nesim Güveniş, sebebini halkı yönlendiren aydınlardan dış basını izleyenle-
rin oranının az olmasıyla açıklamıştır. Kişisel cevabını veren kanaat önderleri, 
Türkiye’de antisemitizmin olmadığı, antisemitik kişilerin ve olayların var ol-
duğundan söz etmişlerdir. Sadece Müslümanlıkla sınırlandırmanın haksızlık 
olacağını, Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte de aşırılığın büyük bir sorun olduğunu 
söyleyen önderler, Gazze Olayları’nda İsrail aleyhtarı hareketlerin birçok ülkede 
yaşandığı bilgisini de eklemişlerdir.

Yahudi Vatandaşların Osmanlı Devleti’nin Yahudilere Gösterdiği Hoş-
görü Hatırlatmasına İlişkin Algıları 

Analiz edilen hoşgörü hatırlatmasına ilişkin bulgular, “olumlu” ve “olum-
suz” değişkenlerine göre incelenmiştir. Tabloda görüldüğü gibi, kanaat önderle-
rinin hepsi günümüzde hoşgörü hatırlatmasının yapılmasını olumsuz karşıla-
mışlardır.
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Tablo 10. Tarihsel Süreçte Yapılan Yardımın 
Hatırlatılmasına İlişkin Tepkiler

 SAYI(n) ORAN (%)
Olumlu 0 0
Olumsuz 14 100
Toplam 14 100

Kanaat önderlerine Osmanlı Devleti’nin Yahudilere gösterdiği hoşgörüye 
ilişkin hatırlatmayla karşılaşıp karşılaşmadıkları sorusu yöneltildiğinde, önder-
lerden öncelikli olarak kelimeye yönelik tepkiler gelmiştir. Kelimenin ikinci sı-
nıf vatandaşlıkla eş değer anlam taşıdığını belirten önderler, Yahudi olduğu için 
hoşgörü gösterilmesi durumunun asıl büyük ayrımcılığa yol açtığı yorumunu 
yaparak, Atatürk Türkiyesi’nde esas unsurun anayasa ile belirlenmiş eşit vatan-
daşlık olduğunu ifade etmişlerdir.

Yahudi Vatandaşların Sorunları 

Tablo 11, kanaat önderlerinin cevaplarına göre sınıflandırılmış ve yedi baş-
lık altında toplanmıştır. Yahudi vatandaşlarının sorunları ile ilgili cevaplarda 
kimlik ve ekonomik kategorisinde ortak görüşler olmakla birlikte diğer kate-
gorilerde çeşitlilik görülmektedir. Kanaat önderleri en fazla “kimlik sorunu” 
ve “ekonomik sorun” üzerinde durmuşlar, buna karşılık en az oranda ve eşit 
sayıda “yabancılık hissi”, “Basın Yasası’nda Yahudi düşmanlığına karşı bir mad-
denin bulunmaması”, “yükselen antisemitizm”, “asimilasyon”, “hiçbir sorunun 
olmadığı”na dair cevaplar vermişlerdir.

Tablo 11. Yahudi Vatandaşların En Önemli Sorunları
SAYI(n) ORAN(%)

Kimlik 5 35.7
Ekonomik 4 28.5
Yabancılık hissi 1 7.1
Basın Yasası’nda Yahudi 
Düşmanlığına Karşı Bir 
Maddenin Bulunmaması

1 7.1

Yükselen Antisemitizm 1 7.1
Asimilasyon 1 7.1
Hiçbir sorunumuz yoktur. 1 7.1
TOPLAM 14 100
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En önemli sorunlarının kimlik sorunu olduğu değerlendirmesini yapan ka-
naat önderleri, bunun gerekçesini Türk olarak kabul edilmemelerine bağlamış-
lardır. Önyargıları kırmak adına yaptıkları faaliyetlere değinen Silvyo Ovadya, 
çalışmalarına kaynak için devletten bir yardım almadıklarını, AB’den alınan 
fon ve az sayıda kişinin çalışmalarıyla projeler geliştirdiklerini ifade etmiştir. 
Lizi Behmoaras, kimlik sorununa ilişkin olarak Amerika’da ismi İtalyan olan 
birisine isminin neden İtalyan olduğu sorusunun yöneltilmediğini, ancak yine 
de günümüz Türkiyesinde bir Türk Yahudi’si için orduda görev almak dışın-
da hiçbir kapalı alanın olmadığını söylemiştir. Ekonomik durumun en önemli 
sorun olduğunu söyleyenler ikinci sırada yer almaktadır. Sami Kohen, ekono-
mik sorunları güven ve güvenlik sorunu çerçevesinde değerlendirerek bu so-
runun özellikle yeni kuşağın geleceğe güvenle bakmamasına yol açtığını ifade 
etmiştir. Lina Filiba ekonomik sorunları, Yahudi kimliğinin devam etmesi için 
Yahudilerin kimliklerini öğrenebilme imkânları paralelinde değerlendirmiştir. 
Naim Güleryüz, ekonomik sorunlara ilişkin kişisel yönde verdiği cevapta baş-
kanı olduğu 500.Yıl Vakfı’nın mali imkânsızlıkları nedeniyle yapmak istedikleri 
birçok etkinliği gerçekleştiremediklerini dile getirmiştir. Sorunları genelleyerek 
verdiği diğer cevabında ise, Türkiye’deki problemlerin çözümünün tüm toplu-
mun makro düzeyde ortak paydası olduğu değerlendirmesini yapmıştır. Kanaat 
önderlerinin verdikleri cevaplar doğrultusunda şekillenen diğer altı kategori için 
getirilen açıklamalar şu şekildedir; Yabancılık hissi cevabını veren Mario Levi, 
bu durumun Yahudi olmasından kaynaklanmadığını, dünyanın her yerinde 
kendisini yabancı hissettiğini ifade etmiştir. İvo Molinas, basının yayın politi-
kalarına değinerek, antisemitizme karşı nefret söyleminin hukuksal yaptırım-
larla basın yasasına girmemesini en büyük sorun olarak dile getirmiştir. Karen 
Gerson Şarhon, benzer bir görüş beyan ederek en önemli sorunlarının yükselişe 
geçen antisemitizm olduğunu söyleyerek son olaylardan örnek vermiştir. Şar-
hon ikincil sorun olarak genel koordinatörlüğünü yaptığı Osmanlı-Türk Sefa-
rad Araştırma Merkezi’nin mali imkânsızlıklarını belirtmiştir. Şarhon, merkeze 
devletin hiç yardımının bulunmadığı, yurt dışından sponsor aramak zorunda 
kalarak projelerini yürütebildikleri bilgisini vermiştir. Kuruluş amacının araş-
tırma merkezi olmasına karşın dernek statüsünde kalmalarının sebebine, hiçbir 
üniversitenin“protesto ederler, öğrenci gelmez” endişesini yenip merkezin bir 
alt enstitü olarak açılma fikrini kabul etmediği açıklamasını getirmiştir. Mario 
Levi, bu görüşün aksini savunarak, ders verebilecek öğretim görevlilerinin ve 
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öğrenci kapasitesinin olmaması nedeniyle üniversitelerde bir kürsünün açılama-
dığını belirtmiştir. Merkezin diğer bir çalışması hakkında da bilgi veren Şarhon,  
Şalom Gazetesi’ne ek olarak Judeo İspanyol’u desteklemek ve belge bırakmak 
için El Amaneser Gazetesi’ni çıkarttıklarını belirtmiş, gazetenin dünyada aylık 
olarak çıkartılan tek Judeo İspanyolca gazete olduğunu ifade etmiştir. Gerson, 
İspanya’dan başka ülkelere göç eden Yahudiler arasında bu dilin üçüncü ku-
şaktan sonra yok olduğunu açıklayarak, dünyada sadece Osmanlı Devleti bün-
yesinde başarıyla korunarak günümüze kadar taşınabildiğini hatırlatmıştır. En 
önemli soruna kimlik kaybına neden olan “asimilasyon” yanıtını veren Metin 
Bonfil, bu sorunun sadece Türkiye’ye has bir konu olmadığını, karma evlilik-
ler nedeniyle Türkiye’nin kültür hazinesi yönünden eskiden gelen geleneklerin 
kayba uğrayacağı endişesini taşıdığını söylemiştir. Bensiyon Pinto ise bir sorun 
yaşamadıklarını ifade etmiştir.

Yahudi Vatandaşların İsrail ile Bağlarına İlişkin Tanımları 

Kanaat önderlerinin İsrail Devleti ile bağlarının tanımlanması, “dinsel”, 
“hissi”, “güven”, “siyasi”, “hissi ve güven” değişkenlerine göre incelenmiştir. Ka-
naat önderleri en fazla oranda İsrail Devleti ile “hissi” bağlarının bulunduğu 
cevabını vermiştir. Tablodan da anlaşılacağı gibi, en az oranda sırasıyla “hissi ve 
güven” ve sadece “güven” tanımlamasına yer verildiği saptanmıştır.

Tablo 12. İsrail Devleti ile Bağın Tanımlanması
 SAYI(n) ORAN (%)
Dinsel 0 0
Hissi 8 61.5
Güven 2 15.4
Siyasi 0 0
Hissi ve Güven 3 23.1
Toplam 13 100

Nesim Güveniş Türkiye’den İsrail’e göç ettiği için tabloda değerlendirme 
dışında tutulmuş olup Türkiye ile olan bağı sorulduğunda “hissi” cevabını ver-
miştir. Genel olarak kanaat önderleri İsrail ile olan bağlarının “hissi” olduğunu 
belirtmişler, bu bağın zemininde Yahudi Devleti’nin varlığının Yahudiler için 
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ortak payda oluşturması gerçeğinin yer aldığını ifade etmişlerdir.  “Güven” ce-
vabını verenler, tarih boyunca ezilen Yahudilerin günümüzde de hor görülmeleri 
ve dışlanmaları halinde İsrail’in gidebilecekleri bir ülke gerçekliğini sağladığını 
belirtmişlerdir. “Hissi ve güven” cevabını verenler ise son yıllara kadar hiç akıl-
larına getirmedikleri güven duygusunu da düşünmeye başladıkları noktasında 
birleşerek Davos Krizi’ni adres göstermişlerdir. 

Kanaat Önderlerine Göre Türkiye’de Siyasi Temsiliyet Sorunu 

Kanaat önderleri, siyasi düzeyde temsiliyet sorunu olup olmadığına dair 
soruya “evet” cevabını vermişlerdir. Tabloda görüldüğü gibi %100 oranda bir 
sonuç elde edilmiştir.

Tablo 13. Yahudi Vatandaşların Temsiliyet Sorunu
 SAYI(n) ORAN (%)

Evet var 14 100
Hayır yok 0 0
Toplam 14 100

Kanaat önderlerinin hepsi Türkiye’de temsiliyet sorunu olduğunu ifade 
ederek Türkiye Cumhuriyeti’nde vatandaşlık şemsiyesi olmasına rağmen mil-
letvekili seçilme konusundaki sıkıntıların aşılamadığını belirtmişlerdir. Bu dü-
şünceye sahip bütün kanaat önderlerinin birleştikleri nokta, Yahudi cemaatinin 
temsilcisi olacak bir milletvekilinin değil, bir Türk Yahudisinin ayrıcalıksız eşit 
vatandaş gerçekliği içinde milletvekili olabilmesidir. Türkiye’de Yahudilerin 
icra edemeyecekleri meslekler olduğunu, polis, müsteşar, diplomat ya da su-
bay olmanın önünün kapalı olduğunu, Dışişleri Bakanlığı’nda, Milli Savunma 
Bakanlığı’nda bulunulamayacağını, böyle bir denemenin de mevcut olmadığını 
belirtmişlerdir. Önderler, hukuki kısıtlamalar olmamasına rağmen temsiliyet 
girişiminde neden bulunulmadığı sorusuna ise, toplum içindeki dönem dönem 
yaşanan kırılmaların aidiyet duygusunun sorgulanmasına yol açtığı ve bu duru-
mun ülkenin asli unsuru olma hissini zedelediği cevabını vermişlerdir. Önderler 
tarafından ayrıca, geniş toplumun “Bizi bir Yahudi mi yönetecek” düşüncesi ile 
oy vermeyeceği örneği verilmiştir. 
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Yahudi Vatandaşların Parti Üyeliği 

Tabloda görüldüğü gibi, parti üyeliğinin bulunmadığı cevabını veren ka-
naat önderleri en yüksek oranda temsil edilmektedir. Bir dönem parti üyeliğin-
de bulunan önderler, %14.2 oranındadır. Günümüzde ise Yahudi vatandaşların 
hiçbirisinin herhangi bir partide üyeliği bulunmamaktadır.

Tablo 14. Parti Üyeliği             
 SAYI(n) ORAN (%)
Evet 0 0
Hayır 12 85.7
Üyeydim 2 14.2

Toplam 14 100

Kısa dönem CHP üyeliği yapan kanaat önderleri dışında tabloda da görül-
düğü gibi önderlerin herhangi bir partiye üye olmadığı görülmektedir. Bunun 
sebepleri ile ilgili olarak Türkiye’deki önyargıların varlığı, önlerinin kesilebile-
ceği, parti başkanının mutlak otoritesi nedeniyle politik sahnenin parti liderine 
biat şeklinde sürdürülebileceği ifade edilmiş, özellikle partilerde gençlerin önü-
nün açık olmamasının da yeni kuşak için engel taşıdığı bilgisi eklenmiştir.  

Yahudi Vatandaşların Seçimlerde Oy Kullanma Oranı

Kanaat önderlerinin tamamı genel ve yerel seçimlerde oy kullandıklarını 
belirtmişlerdir. Tabloda görüldüğü gibi, elde edilen bulgu %100 oranıyla temsil 
edilmektedir.

Tablo 15. Genel ve Yerel Seçimlerde Oy Kullanma Oranı
 SAYI(n) ORAN (%)
Evet 13 100
Hayır 0 0
Toplam 13 100

İsrail’de yaşayan Nesim Güveniş dışında herkes seçimlerde oy kullandıkla-
rını ifade etmiştir. 
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Yahudi Vatandaşların Türkiye’nin Avrupa Birliği(AB) Üyeliği Konu-
suna Bakış Açıları 

Kanaat önderlerine Türkiye’nin AB Üyeliği konusu “evet” ve “hayır” değiş-
kenlerine göre sorulmuştur. Kanaat önderleri %100 oranda üyeliğe “evet” cevabı 
vermişlerdir.

Tablo 16. Türkiye’nin AB Üyeliği 
 SAYI(n) ORAN (%)

Evet, üye olmalıdır 14 100
Hayır üye olmamalıdır 0 0
Toplam 14 100

Kanaat önderlerinin tamamı Türkiye’nin AB’ye üyeliği konusunda olum-
lu cevap vermişlerdir. Önderler göre AB’nin sembolize ettiği fikir, Türkiye’nin 
çağdaşlaşma projesi olan Atatürk’ün çağdaş uygarlık düzeyine ulaşma idea-
lidir. Kanaat önderlerinin Türkiye’nin üye olma sebebine ilişkin görüşleri 
çağdaşlaşma, ekonomik ve hukuksal uyum konusunda birleşmektedir. Sosyal 
mühendislik uygulamaları olarak atfedilen cemaat, ümmet fikirlerinin kimlik 
sorunlarına yol açtığı görüşü açığa çıkmıştır. AB idealinin Türkiye’nin radi-
kal eksene kaymasına engel olacağı da değerlendirmeler içerisinde yer almıştır. 
Kanaat önderleri arasında AB’ye üyelik projesine yeterince sahip çıkılmadığı 
ve Türkiye’nin AB üyeliğinin uzak ihtimal olduğu düşüncesi de mevcuttur. 
Ayrıca önderler tarafından AB’nin de bir Hıristiyan kulübü zihniyetinden 
arınması gerektiği belirtilmiş, üyelik halinde Türkiye’nin Avrupa projesine 
katkısı olacağı ifade edilmiştir.

Türk Yahudi Cemaatinin Türkiye’nin Menfaatlerine Yönelik Girişim-
lerine İlişkin Düşünceleri 

Kanaat önderlerine, Türk Yahudi Cemaati’nin Türkiye’nin çıkarlarına yö-
nelik ABD’deki Yahudi Lobisi ile temas kurduğu konular sorulmuş, önderlerden 
en yüksek oranda “Ermeni İddiaları” cevabı alınmıştır. İkinci sırada “Ermeni 
İddiaları ve Kıbrıs” konusu bulunmaktadır. Kanaat önderlerinden bir kişi, “bil-
miyorum” cevabını vermiştir.
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Tablo 17. Türkiye’nin Menfaatleri Gerektirdiğinde Cemaatin ABD’deki 
Yahudi Lobisi İle Temas Kurduğu Konular

 SAYI(n) ORAN (%)
Ermeni İddiaları 11 78.5
Ermeni İddiaları, Kıbrıs 2 14.2
Bilmiyorum 1 7.1

Toplam 14 100

Kanaat önderleri Türkiye’nin menfaatleri söz konusu olduğunda cemaatin 
ABD’deki Yahudi Lobisi ile temasa geçtiği konuların başında “Ermeni İddiaları” 
olduğunu ifade etmiştir. Naim Güleryüz Washington’daki Yahudi Müzesi için-
de Ermeni köşesi açılmaması için müdahalelerinin olduğunu, 28 yıldır Ermeni 
iddialarının kongreden geçmemesi için çalıştıklarını belirtmiştir. “Ermeni İddi-
aları ve Kıbrıs” cevabını veren kanaat önderleri, cemaatin özellikle 1974 Kıbrıs 
çıkartmasından sonra ülkeye uygulanan ambargo nedeniyle harekete geçtiğini 
hatırlatmıştır. Kanaat önderlerinden sadece bir kişi kendisinin üst düzey olma-
ması nedeniyle soruya açıklama getirmemiştir.

Varsayımların Değerlendirilmesi

Kanaat önderleriyle yapılan derinlemesine mülakat yönteminde elde edilen 
bulgular, analiz öncesinde oluşturulan varsayımların büyük ölçüde doğru oldu-
ğunu göstermiştir. Birinci varsayımda, Yahudilerin kimliklerini rahatlıkla ifade 
edebileceği ileri sürülmüş,  elde edilen bulgulara göre günümüzde geçmişe oran-
la kimliklerini daha rahat dile getirebildikleri belirlenmiştir. İkinci varsayım ise 
dini ibadetlerini serbestçe yapabildiklerine ilişkindir. Elde edilen bulgulara göre 
ikinci varsayım da doğrulanmıştır. Üçüncü varsayım, dillerini günlük hayat-
ta konuşabildikleri düşüncesini içermektedir. Bu varsayım doğrulanmamıştır. 
Sebebine ilişkin kanaat önderlerinin ortak değerlendirmeleri, bu dili konuşan 
son kuşak olmaları, kendilerinin de aile içinde konuşulması sayesinde öğren-
diklerini, kendi evlerinde artık gereksinim duyulmadığı için bu dili çocuklarına 
aktaramadıklarını ifade etmişlerdir. Dördüncü varsayım, Türkiye’de radikaliz-
min artışı ile antisemitik olayların paralellik gösterdiğidir. Elde edilen bulgulara 
göre bu varsayım önderlerin çoğunluğu tarafından doğrulanmıştır. Beşinci var-
sayım, Yahudilerin siyasete katılım profilinin düşük olduğunu irdelemektedir. 



34

MALİKE BİLEYDİ KOÇ

Kasım - 2012

Elde edilen bulgulara göre, siyasi katılım yollarının geniş toplumun kendilerine 
duyduğu güvensizlik nedeniyle düşük olduğu ileri sürülmüş, hukuki kısıtlama-
lar olmamasına rağmen, önyargılar nedeniyle bir başbakan ya da bakan olma 
yollarının açık olmadığı değerlendirilmesi yapılmıştır. Altıncı varsayım, Yahudi 
vatandaşların İsrail ile ilişkilerinin hissi olduğunu ileri sürmektedir. Elde edilen 
bulgularda önderler tarafından öncelikli olarak, “farklı dine mensup Türkiye 
Cumhuriyeti Vatandaşı” oldukları açıklaması yapılmış, ardından Yahudilerin 
İsrail’de yaşayan akrabalarının akıbeti konusunda kaygı duymalarının doğal gö-
rülmesi gerektiği belirtilmiştir. Yedinci varsayım, Türkiye’nin AB üyeliğine des-
tek vermelerini içermektedir. AB modelinin Türkiye’ye yakışan bir çağdaşlaşma 
modeli olması dolayısıyla kanaat önderlerinin tamamı, Türkiye’nin AB üyeli-
ğine olumlu yaklaşmışlardır. Sekizinci varsayıma göre, zaman zaman yükselen 
Ortadoğu krizlerinde Yahudi vatandaşların günlük yaşamlarının bu krizlerden 
etkilenmediği vurgusu yapılmıştır. Elde edilen bulgularda kanaat önderlerinin 
çoğu tarafından varsayım doğrulanmıştır. Dokuzuncu varsayıma göre ise, son 
Gazze Olayları’nın Türkiye’deki yansımaları Yahudi Vatandaşları tedirgin et-
miştir. Bu varsayım kanaat önderlerinin tamamı tarafından doğrulanmıştır.

SONUÇ

Tarih boyunca farklı kültürler, birbirleriyle ilişki kurmuş, kaynaşmış, kar-
şıtlıklar, çelişkiler hatta savaşlar içinde yaşamıştır. Kültür birliğinin önemli ör-
neklerinden birisi de Osmanlı Devleti dönemidir. Farklı inanç ve etnik kimliğe 
sahip kültürlerin yüzlerce yıl İmparatorluk çatısı içinde bir arada yaşamış olma-
sı, bu anlayışın Cumhuriyet dönemi ile de devamlılık göstermesi, Anadolu’nun 
kültürel mayasından kaynaklanmaktadır.  Yahudilerin Anadolu topraklarındaki 
varlığı, Antik Çağlara kadar dayanmakta olup bu devamlılık Selçuklular Döne-
mi, göçlerle artış gösteren nüfus ile birlikte Osmanlı Devleti Dönemi ve günü-
müz Türkiyesi’ne kadar kendini göstermektedir. 

Atatürk’ün çağdaşlaş uyarlık düzeyine ulaşma hedefi ile paralellik göste-
ren ulus-devlet modeli içerisindeki vatandaşlık kavramı, dinci ya da ırkçı de-
ğil tamamen eşitliği betimleyen, birleştirici, uzlaştırıcı bir içerik taşımaktadır. 
Ancak uygulamada henüz bunun tam olarak başarılamadığını görmekteyiz. 
Bunun sebepleri arasında tarihten gelen dini, siyasal sebepler, radikaller(dinci-
faşist gruplar), tanımamaktan kaynaklanan bilgisizlik, önyargıların toplumda 
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beslediği güvensizlik hissi gösterilebilir. Tüm bu sebepler toplum içerisindeki 
ilişkileri de belirlemiştir. Özellikle “öteki” olarak algılanan grup gayri-meşru 
bulunmaktadır. Kanaat önderlerinin hepsi Türkçeye has bir kullanım olan Ya-
hudilik ve Musevilik kavramının, kullanan kişinin zihniyetine ve yaklaşımına 
göre değişkenlik gösterdiğini ifade etmişlerdir. Geniş toplumda Yahudi ifadesi 
hakarete yakın bir ifade olarak algılandığı için, Musevi ifadesini kullanmanın 
daha kibar olduğu düşüncesi egemen olmuştur. Kanaat önderleri kullanım şek-
lini bir örnekle açıklamıştır; “Halk dilinde Musevi daha saygın, daha kibardır. 
Kişi aşağılama gerektiğine inanıyorsa Yahudi ifadesini kullanmayı tercih etmek-
te, avukatı ya da doktoru Yahudi ise, “Benim doktorum Musevi” kullanımını 
tercih etmektedir”. Kanaat önderleri günümüzde Yahudiliğe ilişkin pejoratif ifa-
deler kullanılmamasına rağmen, İslamcı-muhafazakâr kesimde bu kullanımın 
kimi zaman geçerliliğini koruduğunu belirtmişlerdir. 

“Biz” tanımını yapanların vatandaşlık kavramının içeriğini tam olarak kav-
rayamamış olması sorunları da beraberinde getirmektedir. Müslüman olmaya-
nın vatandaş sayılamayacağı anlayışı içerisinde olan kimi görüşler, Türk olmayı 
Müslümanlıkla özdeşleştirmekte, Müslüman-Türk ismi dışındakileri yabancı 
olarak görmekte, Yahudilerin İsrail vatandaşı oldukları sonucunu çıkarmakta-
dırlar. Kanaat önderleri, “sizler, ötekiler, yabancılar, diğerleri” gibi söylemlere 
yönelik tepkilerini, “İsrail Vatandaşı değiliz, Türk Vatandaşıyız” ifadesiyle gös-
termişlerdir. Önderler, İsraillilerin Yahudi olmasının dünyanın dört bir yanında 
yaşayan Yahudilerin de İsrailli olduğuna ilişkin önyargıların sadece toplum için-
de değil, aynı zamanda devlet kademelerinde de bulunduğunu ifade etmişlerdir. 
Türk Musevi Cemaati Başkan Vekili Lina Filiba, 1999 tarihli depremde dönemin 
Başbakanı Bülent Ecevit’in Türk Yahudileri tarafından yapılan yardımlar için 
İsrail Başbakanı Ehud Barak’a teşekkür ettiği bilgisini aktarmış, İzak Rabin’in 
bir Yahudi tarafından öldürülmesi olayında Hahambaşılığa “Başbakanınızı kay-
bettiniz, başınız sağ olsun”, telgraflarının gönderildiğini belirtmiştir. Önderler 
tarafından son Gazze Olayları’nda Başbakan Erdoğan’ın İsrail ve Yahudi kavram 
karmaşasını içeren sözlerinin de aynı soruna işaret ettiği hatırlatması yapılmıştır. 

Geçmiş dönemlerde toplumun kendini koruma mekanizmasından kaynak-
lanan çok daha içine kapanık ve kimliklerini çok fazla açığa çıkarmayan Yahudi 
vatandaşlarının, günümüzün değişen koşulları içinde bu kabuklaşmayı aştıkla-
rı görülmektedir. Ancak henüz aşılamayan konular arasında hukuki hiçbir kı-
sıtlama bulunmamasına rağmen, bir Türk Yahudisinin bakan ya da başbakan 
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olabilecek yolun kendisine açık olabileceği güvenini görmemesi bulunmaktadır. 
Siyasi temsiliyet konusundaki hassasiyetlerin ve kaygıların sebebine yönelik ya-
pılan değerlendirmeler ise, hala geniş toplumda önyargılardan kaynaklanan gü-
vensizlik hissinin barındığına ilişkindir. 

Kuşkusuz Yahudi vatandaşlarımızın sorunları çerçevesinde yapılan değer-
lendirilmeyi sadece dini azınlıklar olarak değil, ülkedeki tüm vatandaşların so-
runları olarak görmek, sorunların çözümüne toplumsal bir katkı sağlayabilecek-
tir. Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ettiği konuma ancak çağdaş uygarlık anlayışı 
ile ulaşabileceğini gören Atatürk, sorunların çözümünde milli birlik anlayışını 
esas tutmuştur. Bu anlayışı eşit vatandaşlık prensibi ile sağlamlaştıran Atatürk, 
tüm bağnaz ve radikal düşüncelerin panzehiri olan akıl ve bilime vurgu yap-
mıştır. Dünyada hala mevcut olan antisemitizmin azaltılması için uluslararası, 
toplumsal ve kanuni niteliklerle desteklenen bilgilendirme yapılması söz konusu 
olabilir. Türkiye’nin daha demokratikleşmesi, ancak geniş toplum içerisindeki 
dini azınlık ayrıştırmasını içeren algıların, vatandaşlık algısına dönüştürülme-
siyle mümkündür. Bu sayede geniş toplumun Türk Yahudisini daha iyi tanıması 
sağlanabilir. Tüm bu gelişim sürecinde, eğitim ve toplumsal bilinç, demokratik 
ve dayanışmacı bir platform için gerekli bir koşuldur.
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ÖZET

Bilindiği üzere, Balkan savaşına yaklaşılan 1911 yılı başlarına gelindiğinde Balkan coğ-
rafyasında ve özellikle Arnavutluk, İşkodra ve Kosova’da  istikrarsızlık gittikçe artmaya başladı. 

Bu makalede, Yakın Türk tarihinin çok önemli siyasî şahsiyetlerinden olan ve o günlerde 
Çetine (Karadağ) sefiri bulunan Alfred Rüstem Bey’in İşkodra ve Kosova vilayetlerinin durumu 
hakkında Çetine’deki Almanya ve Rusya sefirleri ile yaptığı  mülakatlarının ayrıntıları ve Arna-
vutluğun siyasi durumu  ve orada ne gibi icraatta bulunmak lâzım geleceğine dair  çok önemli 
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A REPORT WRITTEN BY ALFRED RUSTAM BAY, 
AMBASSADOR OF CHETINA, ON THE SITUATION 

OF PROVINCES OF ISKODRA AND KOSOVO 
BEFORE BALKAN WAR*

ABSTRACT

As it is konwn, the instability in the Balcan Peninsula, especially in Albania, Iskodra and 
Kosovo increased in the beginning of 1911 just before the Bacan War. The details of the inter-
view conducted by Alfred Rustam Bay, an eminent diplomat in Recent Turkish History acting 
as an ambassador in Chatina in his period, with German and Russian ambassadors in Chatina 
about the situation in Iskodra and Kosovo; the report drawn out on 7 January, 911 comprising 
the political situation of Albania and what should be done in those provinces were analysed and 
introduced for the firt time in this paper.

Key Words: Balkan Wars, Alfred Rustam Bay, Ottoman State, Albania, and Kosovo
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Giriş 

Bilindiği üzere Fransız İhtilali ve müteakiben sanayi inkılabıyla birlikte 
Avrupa’da ve diğer ülkelerde dengeler sarsılmaya başlanmış;  hürriyet, eşitlik, 
adalet, vb. kavramların arkasında emperyal devletler menfaat yarışına girmiş bu-
lunuyorlardı. Napolyon’un Doğu Akdeniz ve Balkan politikaları, İngiltere’nin 
sömürgeler yönündeki yeni arayışları ve dünya siyasetine yön verme çabaları, 
Ruslar’ın Panslavist politikaları,  birliğini henüz yeni kurmuş olan Almanya ve 
İtalya’nın “bu işte ben de varım” dercesine dünya sömürgecilik tarihinde yer al-
masıyla birlikte, statüko temelinden sarsılmaya başladı. Bu süreçte  şüphesiz en 
fazla Balkanlar etkilendi. Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında 
Balkanlar’da Osmanlı nüfuzunun veya Osmanlı Barışı’nın kırılmaya başlanma-
sıyla, bu coğrafyada istikrarsızlık gittikçe arttı. Balkan Savaşı’na tekaddüm eden 
aylarda büyük devletlerin elaltından desteklediği Sırp, Bulgar ve Yunan milli-
yetçilik hareketleri, bölgedeki Müslümanlar ve farklı milliyette olanlar üzerinde 
ciddî bir baskı unsuru olmaya başladı. Bu baskılardan, Balkanlar’daki Müslü-
manlar özellikle Makedonya, Arnavutluk, İşkodra ve Kosova vilayetleri halkı 
çok etkilendi. Söz konusu coğrafyada Osmanlı hakimiyeti bulunmakla birlikte, 
Osmanlı’nın eski gücünü kaybetmeye başlaması ve dış tahrikler yüzünden bu 
bölgedeki karışıklıkların önü bir türlü alınamıyordu. Siroz’da mutasarrıflık ve 
Selanik’te valilik yapmış olan Hüseyin Kâzım Bey’in de haklı olarak tespit ettiği 
üzere, bu bölgedeki konsolosluklar ve metropolitlikler terör ve eşkıya faaliyetle-
rini sürekli tahrik ediyorlardı1. Balkan Savaşı’na yaklaşılan 1911 yılı başlarına 
gelindiğinde İşkodra ve Kosova’da istikrarsızlık gittikçe artmaya başladı. 

Bu tarihlerde, Karadağ’ın başkenti Çetine’de Osmanlı Devleti’nin  elçisi 
olan Alfred Rüstem Bey’in İşkodra ve Kosova vilayetlerinin durumuyla yakın-
dan ilgilendiğini biliyoruz. O, Çetine’deki diğer ülke elçileriyle görüşmeler ya-
pıyor, bu bölgenin durumu hakkında raporlar hazırlıyordu. Bu bildiriye konu 
olan Alfred Rüstem Bey’in 7 Ocak 1911 tarihli raporu, Balkan Savaşı öncesinde 
Arnavutluk’un, Kosova ve İşkodra’nın durumunu anlama bakımından önemli 
görülmüştür. Söz konusu raporu analize geçmeden önce, Alfred Rüstem Bey’i 
kısaca tanımanın gerekli olduğunu düşünüyoruz.  

1  Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılabı Tarihi, C:2, Kısım:1, Türk Tarih Kurumu yay., Ankara 
1991, s.183.
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Alfred (Ahmet)2 Rüstem Bey, siyaset ve diplomasi alanında yakın Türk tari-
hinde iz bırakan önemli bir  şahsiyettir. Babası Polonya asıllı ve sonradan Müslü-
man olarak Osmanlı hizmetine girmiş bir hariciyecidir. Rüstem Bey  genç yaşta 
Osmanlı hariciyesinde görev almaya başlamış ve Osmanlı-Türk menfaatlerini 
kararlı bir şekilde savunmasıyla dikkat çekmiş başarılı, dürüst  bir diplomat-
tır. Ülke menfaati için Bazı Osmanlı diplomatlarının yolsuzluklarını dile getir-
mekten çekinmemiştir. Mili konularda çok duyarlı ve cesur idi. Washington’da 
büyükelçi olarak bulunduğu sırada 1915’te asılsız Ermeni iddialarına karşı, 
Amerikan basınında Türk tezini ve doğruları savunmasıyla zamanın Amerikan 
yönetimince  “istenmeyen adam” ilan edilmişti. Alfred Rüstem Bey, Mondros 
Mütarekesi sonrasında da millî bir çizgi takip ederek Millî Mücadele’nin biz-
zat içinde bulunmuştur. Adana Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kuruluşunda 
yer almış, daha sonra Sivas Kongresi’ne katılmış ve Heyet-i Temsiliye’de danış-
man üye olarak görev almıştır.  Ankara’ya geldikten sonra İstanbul’da toplanan 
Meclis-i Mebusan’a Ankara milletvekili olarak iştirak etmiş, Meclis kapatılınca 
yeniden aynı sıfatla Ankara’ya dönüp TBMM’de çalışmaya başlamıştır. Alıngan 
kişiliği sebebiyle Mustafa Kemal’le yaptığı bir tartışma sonucu 8 Eylül 1920’de 
milletvekilliğinden de istifa ederek Avrupa’ya gitmiş ve orada Türkiye lehinde 
yazılar yazmaya başlamıştır.  Hizmetlerinden dolayı Atatürk tarafından “vatana 
hizmet” kaleminden kendisine bağlanan 150 lira maaşla gecimini sağlamış olan 
Rüstem bey, 1935’te 73 yaşında iken hayata gözlerini yummuştur3.

Kısa hayat hikayesinden de anlaşılacağı  üzere, hakkında fazla yayın olma-
makla birlikte,  Alfred Rüstem Bey, sıradan bir kişi olmayıp görüşlerine dikkat 
edilmesi gereken  bir şahsiyettir. Onun Balkan Savaşı öncesi 1911 yılı başında 
İşkodra ve Kosova’nın durumuna dair raporu ve değerlendirmeleri, yakın tarih 
ve özellikle Kosova tarihini anlama bakımından önem arzetmektedir. 

Şimdi, Alfred Rüstem Bey’in İşkodra ve Kosova vilâyetlerinin durumuna 
dair 7 Kanun-i sani (Ocak) 1911 tarihli  gizli ve acele kayıt notlu raporunu  ay-
nen veriyoruz.

2  Müslüman olduktan sonra Ahmet adını almış olmasına rağmen kaynaklarda Alfred adı kulla-
nılmaktadır.

3  Alfred Rüstem Bey’in hayatı hakkında bkz., Mine Erol, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ame-
rika Büyük Elçisi A.Rüstem Bey, Bilgi basımevi, Ankara 1973; Ahmet Rüstem Bey, Cihan 
Harbi ve Türk Ermeni Meselesi (Türkçesi: Cengiz Aydın), Bilge kültür sanat yay., İstanbul 
2001.
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ÇETİNE SEFİRİ ALFRED RÜSTEM BEY’İN RAPORU4

“Sadaret-i Uzmaya

Bendeniz Çetine’ye muvâsalat-ı  acizanemden  beri biri Almanya sefiriyle 
diğeri Rusya sefiri ile olmak üzere iki mühim mülâkatda bulundum. Almanya 
Sefiri  İşkodra ve Kosova vilayetleri ahvali hakkında bilhassa  endiş-nak (düşün-
celi-sıkıntılı) görünmüşdür. Mumaileyhin kavlince memalikimizin bu kısmında 
geçen sene tarafımızdan pek çok  hata’yane vaki olmuş idi. Mumaileyh “eğer 
iş bu hata’iyyatı  tevlid eden yanlış siyaseti terk etmezseniz gelecek ilk baharda 
Arnavudluk’da pes-pend bir takım gavâil-i vahimeye düçar olursunuz” sözlerini 
ilave etmiş ve Arnavudlar’a karşı imkan-ı müsaid olduğu  mertebede mülayım-
kârane ve müşfikane bir hatt-ı hareket ittihazını  (s.2)  suret-i  umumiyede tav-
siye  ile beraber alelhusus esliha taşınması hususunda müsaid-şikarane  tavır 
alınmaklığımız lüzumunu  ekîden der-pîş ve Avusturya’yı da Arnavudluk’ta yeni 
bir kıyam ibkasına çalışıyor gibi göstermeğe matuf olan ve daileri türhan? diye 
tavsif eylemişdir. Rusya sefiri de Arnavudluk meselesinden bahs etmişdir. Mu-
maileyh dahi Almanya sefiri ile hem-fikr görülüyor. Zira memurîn-i Osmaniye 
tarafından Mirditaliler’e (kanunlara ve emirlere uymamakla tanınan Hristiyan 
Arnavudlar) esliha tevzi’ edilmesi keyfiyetini pek ziyade takdir etmiş ve  “bu 
keyfiyet işbu Arnavud çetelerinin geçen sene kıyam etmeleri üzerine silahlarının 
yedlerinde bırakılması ma’dasını istihsal eyleyen komşularına karşı  (s.3)  siya-
seten dûn-ı küll ve mevkide bulunmasına nihayet vermiş oluyor. Arnavudluk’ta 
hüküm-ferma olan halet-i mahsusanın icâbâtına tevafuk etdiği cihetle bî hakkın 
akilane ve hâkimane diye tavsif edilebilecek olan bu tedbir ittihaz edilmemiş 
olsa idi hükümetimizin erbab-ı kıyamı adeta mükafatlandırdığına hükm olu-
nurdu” mealinde irade-i kelam etdikten sonra Devlet-i Osmaniye ile Karadağ 

4  Başbakanlık Osmanlı Arşivi, HR- SYS, 150/33, belgenin bazı sayfalarının fotokopisi EK’te 
verilmiştir. Raporun girişindeki bilgiler şöyledir;

 Umur-ı Dahiliye Müdiriyet-i Umumiyesi İkinci Kalemi                                                                                          
Numro: 15919, Tarih 15 Kanun-i Sani 327

 Nev-i müsveddesi ve hülasası: Arnavudluğa dair.                                                                                              
Tercemesiyle beyazı gönderilmiştir. 17 Kanun-i Sani 327, Müsta’cel ve mahrem  

 Sadaret-i Uzmaya
 İşkodra ve Kosova vilayetleri ahvali hakkında Çetine’deki Almanya ve Rusya sefirleri ile vuku 

bulan mülakatlarının tafsilini ve Arnavutluğun suret-i idaresine ve orada ne gibi icraatta bu-
lunmak lazım geleceğine dair  bazı mütalaatı havi Çetine sefiri Alfred Rüstem Bey Efendiden 
varid  olan 7 Kanun-i sani 911 tarihiyle ve 13 numrolu tahriratın  tercemesi  leffen takdim 
kılındı. Münderecatı hakkında nazar-ı dikkat-i fehimanelerini celb etmeği vazifeden addeyle-
rim.  12 Kanun-i sani 327
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beynindeki münâsebata nakl-i kelam ederek “sizin Çetine’deki memurîniniz 
ya pek kolay yahut pek müşkil olacaktır. Vilayât-ı mütecavirede bulunduraca-
ğınız askerin miktarına ve bunların suret-i taksim ve tevziine muallaktır. Bu 
havalide metin vali düşünülmüş esas üzerine  (s.4) teşkilat-ı tedafiiye icrası sizin 
içün zuhuru melhuz olan havâili ber-taraf  edecektir. Aksi takdirde – ki ahvalde 
bunu gösteriyor. Zira iki vilayetde yalnız bir fırka bulunduruyormuşsunuz- Pek 
çok havâil ve müşkilata tesadüf edeceksiniz. Karadağ’ın ahiren Avusturya’dan 
akd etmiş olduğu 3.500.000 Franklık istikrazât dahi beni düşündürüyor. Zira 
Karadağ’da hakikaten müdafiiyye-i millîye mevcut olduğundan bu para ma- 
vaz’-ı leh-i resmisinden gayri bir mahalle sarf olunabilir” mealinde irade-i lisan 
eylemişdir. (s.5) İrade etdiği lisandan dahi zat-ı ali-i nezaretpenahilerince anla-
şılacağı üzre  Rusya sefiri bizi Karadağ’a mütecavir olan vilayât-ı Osmaniyede  
ciddî bir takım tedâbir-i askeriye ittihazına teşvik eylemektedir ki bu keyfiyet 
hükümet-i meşyuasınca  birkaç seneden beri takip olunan ve Balkanlar’da sulh 
ve müsâlemenin idamesine kaviyyen matuf  bulunan politikada sabit-kadem ol-
duğunun zaten hükümet-i müşarü’n-ileyhayı bu tarika sevk içün evvelce mevcut 
bulunan esbabdan ma’da  bu sene İran’daki icraatından ve Çetine’deki hal ve 
mevkiden mütevellid bir takım esbab dahi mecbur olduğu nazar-ı dikkate alınır-
sa bu suretle hareket etmesindeki sebep hükümetçe pek kolay anlaşılır.

(s.6) Bendeniz İtalya’nın Karadağ’da pek ziyade hâiz-i nüfuz olduğunu 
umumi Rusya sefirinden sual eylemekliğim üzerine mumaileyh  “hayır,  her 
halde İtalya’nın Trablusgarb’daki hareketi zaten bütün Karadağlılar gibi Karadağ 
kralının dahi bunu alenen şiddetle tenkid ve muaheze etmesinden  dolayı iki mem-
leket beyninde bir aralık ciddî bir gerginlik husule getirmişdi. Kral-ı müşarü’n-ileyh 
İtalya’yı teskin içün işin başka bir surette cereyan etdiğini resmi gazete ile neşr ve 
ilan ettirmeğe mecbur olmuş idi”  cevabını verdi. Fikr-i  zatî olmak üzere şurasını 
ilaveten arz ve işar etmeliyim ki (s.7) zât-ı âlî-i nezaret-penahilerince zaten şüp-
hesiz anlaşılmış olacağı vechle Karadağ’ın bu meseledeki suret-i hareketi Türkiye 
hakkında kendisinde birdenbire bir ihlas u  meveddet hasıl olmuş olmasından 
değil  belki bilcümle hükûmât-ı  sağirenin İtalya’nın hükümet-i Osmaniye’ye 
karşı yapdığı gibi kuvvetin su-i istimal edilmesine karşı şikâyet ve itirazda bu-
lunmağı menfaatlerine muvafık görmelerinden ileri geliyor. 

Avusturya sefiri burada değilse de akşama sabaha avdet edeceklerinden ken-
disiyle icrası arzusunda bulunduğum  mülâkatı zât-ı âlî-i nezaret-penâhilerine 
arz ve iş’arda tecviz-i kusur etmeyeceğim. Arnavudluk ahvali hakkında hasıl ede-
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bildiğim bir fikr-i zatîye göre Almanya sefirinin de söylediği vechle Arnavudlar’ı 
hükümet-i Osmaniye’ye rabt ve takrîb eden (s.8) ve üç seneden beri düçar-ı 
zaaf olan ravâbıtın takviyesi hakikaten hükümet-i Osmaniye’nin menfaati ik-
tifasındandır. Hatta Arnavudlar’ın Osmanlılığın ağuşunda tutulması bizim 
içün bir hayat memat meselesi beyan edeceğim zira onların sadakati Devlet-i 
Osmaniye’nin hamiyet ve istiklali esaslarından biri makamında add ve telakki 
olunacaktır. Arnavudluk’ta hüküm ferma olan ahval orasının şimdiye kadar yap-
tığı gibi cebr ve şiddetle idaresine müsaid  ve mütehammil değildir. (s.9)  Asıl..
ihraz-ı tefevvuk  etmesine çalışılması esas Türkiye’nin hayat-ı taze iktisab etmesi 
ve nâil-i refah ve saadet-hal  olmasıdır. Bu esasa tevafuk etmeyen diğer bilcümle 
esaslar ber taraf edilmelidir. Binaen aleyh Arnavudluk’da kavanîn ve nizâmâtın 
tamami-i tatbiki  esasına değil belki müsâedat  icrası esasına müstenit bir usul-i 
idare tatbiki icab eder. Eğer memalik-i Osmaniye’nin iş bu kısmında meşrutiyet 
idaresinin imkan-ı esasiyesini tamamıyla tatbik edebileceğimiz zemanın husu-
lünü  tacil etmek istersek müradif-i siyasiye  ibraz edelim. Ve Arnavudlar’ın ka-
bileleri  reislerine pek ziyade nüfuz-bahş olan teşkilat-ı ictimaiyesinden istifade 
edelim.  

(s.10) Hükm ve nüfuzumuzun amilleri haline ifrağ  içün emr-i  idarede 
tatbik etdiği usul ve kavâidin hepsi de sakîm  olmayan hakan-ı mahlûun yap-
dığı gibi anlara bezl-i âtıfet  ve nükud edelim. Ba husus mahkumiyetleri hükü-
mete ihanet gibi ef ’alden değil, belki idare-i salikiyede icrası ale’d-devam teşci’ 
ve teşvik edildiği cihetle adeta hakan-ı sabıkın ihdas etdiği  muhitin  tabii ve 
hatta mecburi levazımatı  addolunabilecek olan Osman(lı)lık nüfuz ve iktida-
rın su-i istimali gibi bir takım kazâhiden  münbais bulunan Arnavudlar’ın afv 
ve ıtlakını ta’cil edelim.  (s.11) Efkâr u mülâhazât-ı mesrudeye  binaen Toptani 
Fazıl Paşa lehinde Paris sefirimiz tarafından ahiren icra olunan teşebbüse iş-
tirak etmeyi vazifeden addeylerim. Bunların hepsi şüphesiz tedâbir-i ihtiyat-
kârane- i askeriye ile ıslahat-ı idareye terk ve ihmal edilerek değil bilakis bun-
lara kerem  verilerek yapılmalıdır. Fikr-i acizanemce ale’l-husus Arnavudluğun 
idaresi hususunda nazariyata tevfik-i(?) hareketde temerrüd etmemekliğimiz 
ve en sâlim tarz-ı idarenin şekl ve suret  ile esas yek diğeriyle tesâdüm  etdiği  
zamanlar şekl ve suretin esasa feda edilmesini istilzam eden tarz-ı idare oldu-
ğunu derk  ve teyakkun  (s.12) eyleyen  amelperver hissiyat-ı vataniye erbabına 
yakışır bir suretde harekât eylemekliğimiz lazım geleceğini kanaat-i kâmile ile 
tekrar eylerim. 
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Türkiye- Karadağ münasebâtına gelince biraz daha tetkik etmeden evvel bu 
meseleden arîz   ve amik  bahs etmek istemem  emr ü ferman.” 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Tam metnini verdiğimiz yukarıdaki raporu değerlendirdiğimizde şu sonuç-
lara ulaşmak mümkündür;

1- Almanya sefiri İşkodra ve Kosova’daki durumlara karşı oldukça alaka-
dar görünmektedir. Ona göre Osmanlı idarecileri 1911 yılında bu bölgede ve 
Arnavutluk’ta bazı hatalar yapmıştır. Bu yanlış siyaset devam ederse 1912 ilkba-
harında Arnavudluk’ta bazı vahim olaylar olabileceğine dikkat çekilmiştir. 

2- Almanya sefirine göre, Arnavutlar’a karşı  mümkün olan derecede 
mülayimkârane ve müşfikâne bir yaklaşım sergilenmeli, bu bölgeye  Osmanlı 
yönetimince silah sevk edilmesinin  doğru olduğu ifade edilmiştir. Sefire göre, 
Avusturya, Arnavutluk’ta yeni bir ayaklanma çıkarılmasına çalışmaktadır.  

3- Rusya Sefiri de Almanya ile aynı düşüncededir.  Osmanlı memurların-
ca Hristiyan Arnavudlar olan Mirtidalilere silah dağıtılması Rusya tarafından 
olumlu karşılanmıştır. 

4- Almanya ve Rusya sefirlerinin Mirtidalilere silah dağıtılmasını olumlu 
karşılamalarının görünürdeki sebebi Trablusgarp’ı işgal etmiş olan İtalyanlar’ın 
işgallerini Arnavutluğa genişletmesi endişesine yönelik görünmektedir. Ancak, 
Müslüman Arnavutlar’ın, özellikle İşkodra ve Kosovalılar’ın  bu gelişmelerden 
uzun vadede zarar göreceği hususu Almanya ve Rusya tarafından şüphesiz bili-
niyor ve arzu ediliyor idi. Bu noktada zamanın Osmanlı yönetiminin, İttihatçı-
ların   siyasi hata içinde olduğu söylenebilir. 

5- Rusya  Sefiri, Osmanlı- Karadağ ilişkilerine de temas ederek, 
Osmanlı’nın işinin burada alınacak tedbirlere göre kolay veya zor olabileceğine 
dikkat çekiyor. Bu durumun  civar vilayetlerde özellikle İşkodra ve Kosova’da 
bulundurulacak asker miktarı ve bunların yerleşimiyle yakından alakalı oldu-
ğuna vurgu yapmaktadır. Her iki vilayette yalnızca 1 Fırka (tümen) bulunma-
sının yetersizliğine işaret etmektedir. Ayrıca, Karadağ’ın Avusturya’dan aldığı 
3.500.000 franklık borcun maksadı dışında askeri alanda kullanılmasının böl-
gede tehlikeli sonuçlar doğurabileceği hatırlatılmaktadır. Rüstem Bey’in yoru-
muyla, neticede, Rusya sefiri Karadağ’a komşu Osmanlı vilayetlerinde İşkodra 
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ve Kosova’da bir takım askeri tedbirler alınmasını  teşvik etmektedir. Tabii ki bu 
teşviklerin arkasında, bölgede oluşacak gerginliklerden faydalanmak isteyenle-
rin hesaplarının da olabileceğini düşünmek gerekiyor.

6- İtalya’nın Karadağ’da  nüfuz sahibi olduğu hususu sorulması üzeri-
ne, Rusya sefiri, bunun doğru olmadığını Karadağlılar’ın ve Karadağ Kralının 
İtalya’nın niyetlerini iyi bildiği ve bu yüzden iki ülke arasında bir gerginlik mey-
dana geldiğini, Kralın daha sonra İtalya’yı teskine çalıştığını ifade etmiştir. 

7- Rüstem Bey, bu günlerde Karadağ’ın Türkiye’ye yakınlık göstermesinin 
esas  sebebinin Türkiye ile samimi ilişkiler içinde olmaktan ziyade İtalyan tehdi-
dinden dolayı olduğu değerlendirmesini yapmaktadır. 

8- Rüstem Bey, üç seneden beri, yani Sultan Abdülhamid’in hallinden 
sonra Arnavutluk vilayetleriyle bağlantının zayıfladığına işaret ederek, ilişkile-
rin kuvvetlendirilmesinin Osmanlı hükümetinin menfaatine olacağına temas 
ediyor. Hatta, Osmanlılık kavramı etrafında Arnavutlar’la beraber olunması-
nın onların sadakatinin kazanılmasının bir hayat-memat meselesi kadar önemli 
olduğuna dikkat çekerek, bunun da yolunun cebr ve şiddetten değil, bölgenin 
hüsn-i idare ile refah ve saadetine yönelik uygulamalarla sağlanabileceğine vurgu 
yapmaktadır. Tabii ki burada adı belirtilmemekle beraber İttihat Terakki’nin 
Arnavutluk, Kosova ve İşkodra’ya yönelik politikaları da bir nevi eleştirilmek-
tedir.

9- Arnavutluk, Kosova ve İşkodra vilayetlerinde Osmanlılık kavramının 
inşası, huzur ve barışın korunması için sabık Sultan Abdülhamid’in bölgenin 
huzur ve refahına yönelik uygulamalarının doğruluğuna işaret edilerek, dost-
luğun kuvvetlendirilmesinde toplumun  üzerinde nüfuz sahibi olan Arnavut 
kabile reisleriyle iyi diyaloglara girilmesi ve vatana ihanet gibi suçların dışında 
değişik davalardan hüküm giymiş olanların affedilmelerinin  isabetli  olacağına 
dikkat çekilmektedir. 

10- Arnavutluğun idaresinde askeri tedbir veya idari ıslahatların ötesinde 
pratik gerçekler dikkate alınarak refaha yönelik  uygulamaların öne çıkarılıp 
esasın şekl ve surete feda edilmemesine dikkat çekilmektedir.

Görüleceği üzere, Balkan Savaşı öncesinde Kosova, İşkodra ve Arnavutluk 
coğrafyası, özellikle Almanya, Rusya, Avusturya ve İtalya -tabiî ki raporda adı 
geçmese de İngiltere- gibi, devletlerin ilgi alanındadır. Özellikle bu güçlerin böl-
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gedeki Müslümanlar aleyhine ve Hıristiyanlar lehine bir tavır içinde oldukları 
açıkça fark ediliyor.  Sultan Abdülhamit iktidarının sonuna kadar, genellikle 
barış ve huzur içinde Osmanlı idaresi altında yaşayan Kosovalılar ve bölgede-
ki diğer unsurların huzuru, bir taraftan, İttihat Terakki’nin yanlış politikaları 
diğer taraftan Batılı güçlerin emperyal niyetleri ve müdahaleleri ile bozulmuş 
gözüküyor. Bütün bu tablo karşısında, Rüstem Bey gibi akl-ı selim Osmanlı 
politikacıları Osmanlı Devleti’nin Kosova coğrafyasına yönelik politikalarının 
askerî ve siyasî reformlar yönünde olmaktan ziyade bölgenin iktisadî refahını ve 
sosyal barışını kuracak yönde olmasının önemine işaret etmişlerdir.   1389’dan 
itibaren 1912’ye kadar 5 asırdan fazla Osmanlı idaresinde kalan Kosova ile 
bugün Türkiye’nin köklü tarihi ve kültürel bağları bulunmaktadır. 17 Şubat 
2008 tarihinde bağımsızlığını  kazanan genç Kosova Cumhuriyeti ile Türkiye 
Cumhuriyeti’nin dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi, tarihin yükledi-
ği bir sorumluluk olduğu kadar her iki ülkenin de menfaatine olacağı tartışmasız 
bir gerçek olarak önümüzde duruyor. 
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E K: Çetine Sefiri Alfred Rüstem Bey’in Raporu’ndan bazı sayfalar 
(BOA, SYS, 150/33)
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Abdurrahman BOZKURT*

GELİBOLU YARIMADASI’NDA İTİLAF BLOKUNA AİT 
HARP MEZARLIKLARININ İNŞASI VE STATÜSÜ

ÖZET

Boğazların hâkimiyetini ele geçirmek ve Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakmak amacıyla 
Çanakkale Cephesi’ni açan İtilaf Bloku 250,000’e yakın kayıp vererek geri çekilmek zorunda 
kaldı. Çanakkale Savaşlarında hayatını kaybedenlerin çok azı için tek kişilik mezarlar yapılabildi. 
Savaş koşulları nedeniyle askerlerin büyük bir kısmı toplu ceset çukurlarına defnedildi. Bir 
kısmı da defnedilmeden arazi üzerinde kaldı. İtilaf Bloku geri çekildiğinden cesetlerini def-
netme vazifesi de Osmanlı Devleti’ne düştü. Buna rağmen Çanakkale Savaşlarının ardından 
yabancılara ait mezar ve mezarlıkların kasten tahrip edildiğine dair söylentiler yayıldı. Papalık 
Temsilcisi tarafından yapılan tespitlerle söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıktı. Fakat Mondros 
Mütarekesi’nden sonra bu iddialar yeniden gündeme geldi. 

Mondros Mütarekesi’nin akabinde Çanakkale’yi işgal eden İngilizler mezarlıklarının 
bulunduğu mıntıkada kontrolü ele geçirmeye çalıştılar. İngiliz Mezar Tescil Birimi (MTB) 
yabancılara ait mezarlık ve kalıntıların yerlerini ve cesetlerin kimliklerinin bir kısmını tescil etti. 
MTB’den sonra bölgeye gönderilen İmparatorluk Harp Mezarları Komisyonu (İHMK) tescil 
işlemlerini tamamlayarak mezarlık ve anıt inşasına başladı. Bu sıralarda imzalan Sevr Antlaşması 
İtilaf Devletlerine yabancılara ait mezarlık ve anıtları inşa, düzenlenme, bakım ve muhafazasını 
sağlama hakkını verdi. İngilizler onaylanmasını beklemeden Sevr Antlaşması’nın mezarlıklarla 
ilgili maddelerinin büyük bir kısmını tatbikata geçirdiler. Millî Mücadele’nin başarıyla 
sonuçlanması üzerine Sevr Antlaşması ortadan kaldırıldı. Ancak Gelibolu’da inşa çalışmaları 
neredeyse tamamlanmak üzereydi. İtilaf Devletleri Lozan Konferansı’nda bu meseleyi gündeme 
getirdiler. Yapılan müzakerelerin ardından yabancı mezarlık ve anıtlarının yer aldığı mıntıka ken-
dine has münhasır bir bölge haline getirildi. Bu bölgenin belirlenen amaçlar dışında kullanımı da 
yasaklandı. 1926 yılına kadar Gelibolu’da bulunan İtilaf mezarlık ve anıtların büyük bir kısmı 
tamamlandı.

Anahtar Kelimeler: Çanakkale Boğazı, Çanakkale Savaşları, Gelibolu, Harp Mezarları, 

İtilaf Bloku.

* Dr., İst. Ünv. Edebiyat Fak. Tarih Bölümü, abozkurttt@hotmail.com
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THE STATUS OF GRAVES, CEMETERİES AND 
MONUMENTS OF THE ENTENTE BLOCK

ABSTRACT

In order to take over sovereignty of the Straits and to leave The Ottoman Empire out of 
the war  The Entente Block  attacking the Dardanelles, by giving nearly 250,000 lost have been 
forced to withdraw . Very few single graves for those killed in the Gallipoli Campaign. Due to the 
war conditions most of soldiers was buried in pits. Some of them were not  buried on the land.  
Due to the Allies withdrew back the task of burying the corpses fell to the Ottoman Empire. 
However, after the war  the spread rumors that in the foreign-owned cemeteries, tombs intention-
ally had been destroyed. By determinations made by the Papal representative show taht this ru-
mors turned out not to be true.  But after the Mudros Armistice these allegations came up again.

After Mudros Armistice the British, who occupied the Dardanelles, tried to seize control of  
the area where the foreign graves and cemeteries in. Graves Registration Unit (GRU) was registra-
tion the part of the foreign-owned burial, cemeteries and places of the remains with the identities 
of the bodies. Imperial War Graves Comission (IWGC), who sent to the region after GRU, by 
completing registration process began the construction of cemeteries and memorial. This time, 
signed the Treaty of Sevres, gave the right to the Allied governments to arrange, provide, con-
struct, care, and housing foreign-owned burial, cemeteries and monuments.

Without waiting for approval of the British exercised a large portion of the relevant articles 
of the Treaty of Sevres. On the successful conclusion of the National Struggle The Treaty of 
Sevres was eliminated.  However, construction work was almost completed at Gallipoli. In the 
Lausanne Conference, the Allies have raised this issue. After the negotiations the area where for-
eign graves, cemeteries and monuments will take place, has been turned into a distinctive region. 
It also banned the use of the area designated for purposes. Until 1926 the a large a large part of 
the cemeteries and monuments have been completed at Gallipoli.

Key Words: Dardanelles, Gallipoli, Gallipoli Campaign, War Graves, Entente Block.
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Giriş 

Güçlü olduğu dönemlerde aldığı tedbirler, zayıf düştüğü dönemlerde izle-
diği strateji ve politikalarla Çanakkale Boğazı’nın güvenliğini sağlamaya çalışan 
Osmanlı Devleti 19. yüzyıl sonlarında ve 20. yüzyıl başlarında değişen dün-
ya dengeleri nedeniyle zor durumda kaldı1. Çanakkale Boğazı’na düzenlenme-
si muhtemel bir taarruz, İstanbul’un dolayısıyla Osmanlı Devleti’nin varlığını 
tehlikeye düşürecekti. I. Balkan Savaşı (1912-1913) esnasında Yunan ve Bul-
gar kuvvetlerinin Gelibolu’ya yönelik bir harekât düzenlene ihtimali Osmanlı 
Devleti’ni teyakkuza geçirdi. Osmanlı Hükûmeti böyle bir harekâta karşı Ça-
nakkale Boğazı’ndaki tahkimatları kuvvetlendirdi2. Yunanistan ve Bulgaristan 
arasındaki sorunlar Çanakkale Boğazı’na yönelik tehlikeleri ortadan kaldırdıysa 
da I. Dünya Savaşı yeni endişeleri beraberinde getirdi.  

I. Dünya Savaşı başladığında tarafsız kalan Osmanlı Devleti Çanakka-
le Boğazı’na yapılacak taarruzlara karşı harekât plânları hazırladı. Hazırlanan 
plânlar Çanakkale Boğazı’na yönelik taarruz senaryolarına karşı gerekli tedbirle-
rin alınmasını ihtiva ediyordu. Düşman donanmasının Çanakkale Boğazı’ndan 
girişine engel olmak amacıyla mayınlar yerleştirildi. Mevcut tahkimatlar güç-
lendirilirken3. Çanakkale Boğazı’nda uygun yerlere yeni tahkimatlar inşa edildi. 
Askeri birliklerle takviye edilen tahkimatlara yeni fenerler ve toplar konuldu4. 

Osmanlı Devleti 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile gizli bir antlaşma 
yaparak İttifak Devletleri saflarına katıldı. 10 Ağustos 1914 tarihinde Goben ve 
Breslav (Yavuz ve Midilli) savaş gemileri Çanakkale Boğazı’ndan geçerek Os-
manlı Devleti’ne sığındı. Bu gelişmeler karşısında İtilaf Devletleri Boğazların 
girişine yığınak yapmaya başladılar. 27 Eylül 1914 tarihinde Osmanlı Devleti 

1 Cemal Tukin,  Boğazlar Meselesi, Pan Yayıncılık, İstanbul,  1999, s. 141-391; Mahmut 
Belik, Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü, Sermet Matbaası, İstanbul, 1962, s. 9-11.

2 Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Balkan Harbi (1912-1913), c.II, 2’nci Kısım, 1‘nci Kitap, 
Şark Ordusu, İkinci Çatalca Muharebesi ve Şarköy Çıkarması, Ankara,  Genel Kurmay Ba-
sımevi, 1993, s.66-67, 79; Edward J. Erickson, Gallipoli, The Ottoman Campaign, South 
Yorkshire, Pen &Sword Books Limited, 2010, p. 1-2.

3 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, c.V, Çanakkale Cephesi Harekâtı  I’nci Kitap  
(Haziran 1914-25 Nisan 1915), Ankara, Genel Kurmay Basımevi, 1993, s. 43-47.

4 “Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârîlerinden Tophâne-i Âmire-i Mülükâneleri ve Umum Mekâtib-i 
Askeriye-i Şâhâneleri Nâzırı’na”, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, c.I, Proje 
Yöneticisi; Yusuf Sarınay, Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı, 2005, s. 3-4.
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Boğazları İtilaf Devletlerine kapattı. Amiral Şuson komutasında Karadeniz’e çı-
kan Türk donanmasının birkaç Rus gemisini batırarak Odesa, Sivastopol ve 
Novorosiski limanlarını bombardımanı sonucunda Ruslar 1 Kasım 1914 ta-
rihinde Kafkasya sınırını geçerek Osmanlı Devleti’ne savaş açtılar.  Rusların 
müttefiki İngilizler de önce Akabe ve İzmir Körfezi’ni ardından Çanakkale 
Boğazı’nın girişinde bulunan tahkimatları bombaladılar (3 Kasım 1914)5. Bu 
bombardıman Çanakkale Boğazı’nın ne kadar ciddi bir tehlike ile karşı karşıya 
olduğunu göstermişti.

Çanakkale Savaşları

I. Dünya Savaşı öncesinde İngiltere ve Rusya’nın birlikte hareket etmesi 
Osmanlı Devleti’ni yeni arayışlara itti. Bu arayışlar neticesinde Osmanlı Devleti 
Almanya ile yakınlık kurmaya başladı. I. Dünya Savaşı başladığında Osman-
lı Devleti tarafsız kalsa da İngilizler bunun uzun sürmeyeceğini anlamışlardı. 
Bu nedenle İngiliz Deniz Bakanı Churchill 1914 yılı Ağustos ayında, Osmanlı 
Devleti henüz I. Dünya Savaşı’na katılmadan önce İngiltere’nin Boğazlar böl-
gesini zorla kontrol altına almasına yönelik bir fikri gündeme getirdi. Churc-
hill 1 Eylül 1914 tarihinde Savaş Bakanı Lord Kitchener’a Boğazların kara ve 
deniz kuvvetlerinin ortak harekâtı ve Yunan ordusunun karadan desteği ile ele 
geçirilmesine yönelik bir plân hazırlamasını önerdi. Ancak bu plân Osmanlı 
Devleti’nin ve Yunanistan’ın henüz savaşa katılmamış olması ve diğer siyasî ne-
denlerle askıya alındı. İngiltere’nin Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesinden 
yaklaşık yirmi gün sonra Churchill, Gelibolu yarımadasının ele geçirilmesine 
yönelik taarruz plânını Savaş Meclisi’ne kabul ettirdi (25 Kasım 1914). İngiliz 
Hükûmeti’nin 28 Ocak 1915 tarihinde onayladığı plân, kara harekâtı yapılmak-
sızın İtilaf donanmasının taarruzuyla Çanakkale Boğazı’ndaki tabyaların imha 
edilmesini, mayın tarlalarının temizlenmesini, Marmara Denizi’ne girilmesini 
ve İstanbul’un işgal edilmesini öngörüyordu. Son tahlilde Rusya’ya yardım gö-
türme düşüncesi de vardı6. 

5 “Yâverân-ı Hazret-i Şehriyârîlerinden Tophâne-i Âmire-i Mülükâneleri ve Umum Mekâtib-i 
Askeriye-i Şâhâneleri Nâzırı’na”, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, c.I, Proje 
Yöneticisi; Yusuf Sarınay, Ankara, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı 
Arşivi Daire Başkanlığı, 2005. s.3-4; Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, c.V, Çanakkale 
Cephesi Harekâtı  I’nci Kitap  (Haziran 1914-25 Nisan 1915), s.69.

6 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, c.V, Çanakkale Cephesi Harekâtı I’nci Kitap  (Ha-
ziran 1914-25 Nisan 1915), s.47-48, 99-103.
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İtilaf Bloku 19 Şubat 1915 tarihinde başlayan deniz harekâtı ile Çanakka-
le Boğazı’nı kontrol altına almaya çalıştı. 18 Mart 1915 tarihine kadar yapılan 
teşebbüsler neticesinde amacına ulaşamayacağını anlayarak geri çekilen İtilaf 
Bloku7, 25 Nisan 1915 tarihinden itibaren müşterek kara ve deniz harekâtı ile 
Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalıştı8. Osmanlı müdafaası karşısında başarısız-
lığa uğrayan İtilaf Bloku 9 Ocak 1916 tarihine kadar Gelibolu Yarımadası’ndan 
tamamen çekildi. Şu ana kadar açıklanan belgelere dayanarak Çanakkale Sa-
vaşlarında hayatını kaybedenlere ya da zayiata ilişkin kesin rakamlara ulaşı-
lamamıştır. Kayıplar konusunda çeşitli rakamlar telaffuz edilmektedir. Türk 
Genelkurmay rakamlarına göre esir, yaralı, kayıp dâhil Türk tarafının zayiatı 
211.000’dir. Cemil Conk’a göre Türk tarafının 186.000 şehidine karşın İngi-
lizlerin 155.000, Fransızların 25.000 kaybı vardır. Alan Moorhead’e göre İtilaf 
Bloku toplam 252.000 kayıp, Türk tarafı 251.309 şehit vermiştir. İngiliz Ça-
nakkale Komisyonu Raporu’na göre İngilizler, 31.389 ölü, 78.749 yaralı ve 9.708 
kayıp olmak üzere toplam 119,846 kayıp vermişlerdir9. Farklı rakamlar telaffuz 
edilse de neticede büyük bir felaketin yaşandığı Gelibolu’da defin işlemleri son 
derece ciddi bir mesele haline gelmişti. Bu çalışmada İtilaf Bloku ile Osmanlı 
Devleti arasında tartışma konusu haline gelen defin işlemleri, inşa edilen harp 
mezarlıkları ve bunların statüsü ele alınacaktır.

I. Dünya Savaşı Sırasında Harp Mezarları 

Çanakkale Savaşlarında kayıplar o kadar fazlaydı ki, savaş meydanlarında 
hayatlarını kaybedenlerden çok azı tek kişilik mezarlara defnedilebildi. Kalanlar 
başta salgın hastalıklar olmak üzere çeşitli nedenlerle toplu ceset çukurlarına 
defnedilirken cesetlerin bir kısmı defnedilmeden arazi üzerinde çürümeye terk 
edildi. İtilaf kuvvetlerinin cesetler üzerlerine yağlı paçavralar atarak yaktıkları-
na dahi şahit olunuyordu10. Yaralı olup uçak gemilerinde ölenler ise İngilizlerin 

7 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, c.V, Çanakkale Cephesi Harekâtı I’nci Kitap  (Ha-
ziran 1914-25 Nisan 1915), s.129-212.

8 Fahri Belen, Birinci Cihan Harbinde Türk Harbi 1915 Yılı Hareketleri, İkinci Baskı, Ge-
nelkurmay Basımevi, Ankara,1964, s. 246-248.

9 Hasan Mert, “Çanakkale Savaşlarının Sonuçları”, Çanakkale Tarihi, c.V, s. 2974-2975.
10 Birinci Dünya Harbi’nde Türk Harbi, c.V, Çanakkale Cephesi Harekâtı I’nci Kitap  (Ha-

ziran 1914-25 Nisan 1915), s. 167-168.
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tabiriyle “denize defnedildi”11. Bütün bunlardan dolayı hayatını kaybedenlerin 
büyük bir kısmının kimlik tespiti yapılamasa da bölgede mezar ve mezarlıkları 
inşa edildi. 

1915 yılı içerisinde İngilizler, Seddülbahir’de Colonel Douhty Wylie’s Gra-
ve12, Redoubt13, Skew Bridge14, Lancashire Landing15, V Beach16, Pink Farm17, 
Suvla’da Hill 1018 ve Büyük Anafarta’da 7th Field Ambulance19 adlı mezarlıkları 
inşa ettiler. “Anzak bölgesi” olarak tabir edilen Arıburnu’nda yeri ve kimliği tam 
olarak tespit edilemeyen mezarlar ve bir abide inşa edildi. Bunlar Arıburnu, 
Baby 700, The Beach, Canterbury, Courtneys And Steels, Embarkation Pier, 
4th. Battalion Prade Ground, Johnston’s Jolly, Lone Pine, The Nek, No.2 Out 
Post, New Zealand No.2 Out Post, Plugge’s Plateau, Quinn’s Post, Shell Green, 
Hill 60, Shrapnel Valley ve Walkers Ridge adlı mezarlıklardı. Savaş sırasında 
inşa edilen abide anıt veya mezarlıkların etrafı ağaçlar, tel örgü, taş duvar ve 
çalılıklarla çevrildi20. 

I. Dünya Savaşı devam ederken İngiliz Kızılhaç’ı Avusturalya Şubesi Komis-
yonu, hayatını kaybedenlerin tespit edilebilmesi amacıyla İngiliz Hükûmeti’ne 
müracaat etti. İngiliz Hükûmeti, Amerikan Büyükelçiliği aracılığıyla Osmanlı 
Hükûmeti’nden Osmanlı kıtaatının elinde bulunan künye, disk ya da bunla-

11 Charles Edwin Woodrow Bean, Gallipoli Mission, Australian War Memorial Online Offical 
History, 1948, s. 61-62.

12 Albay Douhty Wylie için inşa edilmişti. Başbakanlık Osmanlı Arşivi Hariciye Nezareti 
İstanbul Murahhaslığı (HR. İM), 55/11.

13 637’si kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 1.827 kişi adına inşa edilmiştir. 
HR. İM, 55/11.

14 252’si kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 432 kişi adına inşa edilmiştir. 
HR. İM, 55/11.

15 1.119’u kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 1256 kişi adına inşa edilmiş-
tir. HR. İM, 55/11.

16 351’si kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 601 kişi adına inşa edilmiştir. 
HR. İM, 55/11.

17 216’sı kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 414 kişi adına inşa edilmiştir. 
HR. İM, 55/11.

18 550’si kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 699 kişi adına inşa edilmiştir. 
HR. İM, 55/11.

19 353’ü kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 640 kişi adına inşa edilmiştir. 
HR. İM, 55/11.

20 “Lozan Antlaşması’nın 130. Maddesine Göre İngiliz Hükümeti Tarafından Atanan Komisyo-
nun Raporu”, HR. İM, 55/11. 
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rın numaralarının liste halinde bildirilmesini talep etti21. Hükûmet, İngilizlerin 
Osmanlı askerlerine ait olanları iade etmeleri halinde İngilizlere ait olanların 
iade edileceğini şifahen bildirdi ve bu şekilde savaşlarda hayatını kaybedenlerin 
bir kısmının sadece isimleri tespit edilebildi22.

Öte yandan maddi durumu iyi olan kayıp yakınları kimlik tespiti yapı-
labilenlerin mezarlarını memleketlerine nakletmek için teşebbüslerde bulunu-
yorlardı. 1915 yılı Nisan ayından itibaren İngiliz İmparatorluk Harp Mezarları 
Komisyonu (İHMK), savaş alanları dâhilindeki mezarların mıntıka haricine 
naklini yasakladı23. Bundan sonra harp mezarları bulundukları mıntıkada kala-
caktı.  Bu mıntıkalarda inşa edilecek anıt ve mezarlıklar manevi cihetleri dışın-
da İngiltere’nin dünya politikalarındaki rolünün timsali olarak kalacaktı.

I. Dünya Savaşı Sırasında Harp Mezarlıkları İle İlgili Tartışmalar

Savaşta ölen askerlerinin bir kısmını Gelibolu’da tutunabildikleri toprakla-
ra defnederek bir kısmını da arazi üzerinde bırakarak ayrılan İtilaf Bloku bu me-
seleyi Osmanlı Devleti aleyhine bir propaganda malzemesi olarak kullanmaya 
çalıştı. İtilaf gazeteleri Türklerin mezarları tahrip ettiğini, mezarların üzerinde-
ki tahta haçları söküp aldıklarını ve hatta cesetlerin üzerindeki kıymetli eşyaları 
almak amacıyla mezarları açtıklarını iddia ediyorlardı. Özellikle Yeni Zelanda 
ve Avustralya gibi ülkelerde yaşayan kayıp yakınları mezarlar konusunda Kızıl-
haç ve Papa’ya müracaat ettiler. Bu haberlerin artması üzerine İngiltere ve Fransa 
o sıralarda tarafsız olan Amerika’nın İstanbul Büyükelçisi Morgenthau aracı-
lığıyla durumu Osmanlı Hükûmeti’ne ileterek acilen önlem alınmasını istedi. 
Oysa Osmanlı Hükûmeti Morgenthau’nun müracaatından evvel, savaşın devam 
ettiği sıralarda gereken tedbirleri almaya çalışmıştı. 23 Ekim 1915 tarihinde 16. 
Tümen Komutanlığı Baştabibliği’ne bir talimat gönderen Hükûmet, düşman 
mevzilerindeki mezarlıklara tasallut olunmaması ve tahribatta bulunulmaması 
hususunda gerekli tedbirlerin alınmasını, askerlere bu hususta sert emirler veril-

21 “Amerikan Büyükelçiliği’nden Osmanlı Hükûmeti’ne 23 Eylül 1916 Tarihli Nota”, Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi Hariciye Nezareti Siyasî (HR. SYS), 2426/29, Lef 1. 

22 “Hariciye Nezareti Umûr-ı Siyasîye Müdüriyeti Umumiyesi’nden Başkumandanlığa 8 Eylül 
1332(21 Eylül 1916) Tarihli Telgraf”, HR. SYS, 2426/29,  Lef 2-3.

23 Matthew Stuart Smith, The Relationship Between Australians and the Overseas Graves of 
the First World War, Quensland University of Technology, Master of Arts (Research), 2010, 
p. 5-7.
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mesini, yakılan bazı alametlerin yerine konulmasını ve mezarlıklarının etrafını 
tel örgü ile koruma altına alınmasını emretmişti. Hükûmet bunun medeniyet 
gereklerinden ve Osmanlı Devleti için “tarihi bir alamet-i fahire” olduğunu 
özellikle vurgulamıştı. 15 Nisan 1916 tarihinde Genel Karargâh İstihbarat Şube 
Müdürlüğü, hükûmetin direktiflerini 5. Ordu Komutanlığı’na bildirdi. Verilen 
emirler doğrultusunda savunma hattının içinde kalacak mezar ve mezarlıklar 
mümkün olduğunda çıkartılıp gerilere defnedilecekti. Hükûmet bu tedbirler 
hakkında Morgenthau’yu dolayısıyla İngilizleri bilgilendirdi. Verilen cevaptan 
memnun kalmayan İngilizler bu kez Papalıktan teşebbüste bulunmasını ta-
lep ettiler. Papa’nın müracaatı üzerine Osmanlı Hükûmeti, Papalık Temsilcisi 
Monseigneur Dolci’nin Gelibolu’daki savaş alanlarını dolaşmasına izin verdi. 
Dolci’nin yaptığı tespitler sert bir toprağa sahip Gelibolu’da derin mezarlar açı-
lamadığını gösteriyordu. Askerlerin çoğu iki karış toprağa konularak üzerlerine 
bir karış toprak örtülebilmişti. Şiddetli yağışlar ve rüzgâr bu toprağı sürükleyip 
götürüyordu. Yağışların ardından sel yataklarında ceset parçaları, kafatasları ve 
kemikler görülüyordu. Bir başka etken de vahşi hayvanlardı. Vahşi hayvanlar 
çürüme kokusundan derin olmayan mezarları açıyorlardı. Dolci söylentilerle 
ilgili tespitlerde de bulunmuş, yabancı mezarlara dikilen tahta haçların soğuk 
havalarda asker ve siviller tarafından alınarak yakıldığını, bölgenin ıssız olması 
nedeniyle mezar avcılarının mezarları açarak cesetlerin üzerinde kıymetli eşya 
aradıklarını ve bu nedenle tahribat oluştuğunu ileri sürmüştü. Dolci, yayılan 
söylentiler üzerine Osmanlı Hükûmeti’nin talimatıyla mezarların derhal bakı-
ma alındığını, etraflarının dikenli tellerle çevrildiğini, açılmış olanların yeniden 
örtüldüğünü ve sökülüp alınan haçlar yerine de mezarın baş kısmını belirten 
taşlar konulduğunu gözlemlemişti. Osmanlı makamları istemeleri halinde ya-
bancıların, gerekli gördükleri mezarları kendi ülkelerine nakledebileceklerini 
ve fotoğraflarını çekebileceklerini bildirmişti. Dolci’den raporu doğrultusunda 
Papa, bölgedeki mezarlıkların koruma altına alındığını ve mezarların da bakım-
lı olduğunu açıkladı24. Dolci’nin raporundan da anlaşılacağı üzere mezarların 
büyük bir kısmı bölgenin fiziki koşulları, bir kısmı da “mezar avcılarının” in-
sanlık dışı faaliyetleri nedeniyle tahribata uğramıştı. Osmanlı Hükûmeti her-
hangi bir dış baskı olmaksızın tahribatı engellemek amacıyla harekete geçmiş 

24 Bean, a.g.e., s. 64-71; Yetkin İşçen, “Gelibolu, Papa ve Mezarlar…”, http://www.gallipo-
li-1915.org/papa.htm
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ve gereken tedbirleri almaya çalışmıştı. Bununla yetinemeyen İtilaf Devletleri 
Mondros Mütarekesi’nden sonra harp mezarlıkları meselesini yeniden gündeme 
getireceklerdi.

Mondros Mütarekesi ve Çanakkale’nin İşgali 

I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale’deki galibiyete rağmen diğer cephelerde 
mağlup olan Osmanlı Devleti mütareke talebinde bulundu. 30 Ekim 1918 tari-
hinde imzalan Mondros Mütarekesi’nin 1. maddesi Çanakkale ve İstanbul Bo-
ğazlarındaki tahkimatların İtilaf Devletleri tarafından işgalini öngörmekteydi. 
Mücadele edecek durumda olmayan Osmanlı Devleti bu şartları kabul etmek 
zorunda kaldı25. 1 Kasım 1918 tarihinde Ege Denizi’nde bekleyen İtilaf donan-
ması Boğazlar bölgesine doğru harekete geçti. 2 Kasım 1918’de öncü İtilaf su-
bayları Gelibolu yarımadasına çıkarak tahkimatların işgali ve mayın tarlalarının 
temizlenmesi için gerekli hazırlıkları yaptılar. Bundan sonra bölgeye gelen İtilaf 
kuvvetleri sadece Boğazlardaki tahkimatları değil mütarekeye aykırı olmasına 
rağmen Çanakkale ve Gelibolu’yu işgal ettiler26. Kontrolü ele geçiren İngiliz-
ler Gelibolu’da bulundan mezar ve mezarlıkların bulunduğu mıntıka ile ilgili 
plânlarını tatbik etmek üzere çalışmalara başladılar.

Harp Mezarlıkları Meselesi ve İngiliz Mezar Tescil Birimi’nin (MTB) 
Çanakkale’ye Gönderilmesi

5 Kasım 1918 tarihinde Gelibolu’ya çıkarılan İngiliz işgal subayları Çanak-
kale Savaşlarında hayatını kaybedenlere ait mezarlar hakkında bir kroki hazır-
ladılar. Mezarların büyük bir kısmının üzerinde işaret olmadığından tespitte 
bulunmakta ciddi sıkıntılar yaşandı. Öncelikle Çanakkale Savaşları sırasında 
İtilaf donanmasının çıkarma yaptığı bölgeler incelendi. Doğru tespitte buluna-
bilmek amacıyla Londra’dan yerleşim plânı istenmesine karar verildi. Bir süre 
sonra İngilizler, harp mezarlarını tescil etmek üzere Mısır’da bulunan Mezar 
Tescil Birimi (MTB)’ni Çanakkale’ye gönderdiler. C. E. Hughes’un başkanlı-

25 İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları 
(1920-1945), c. I, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1983, s.12-14.

26 “Türkiye ile yapılan mütarekenin uygulanması, 30 Ekim-30 Kasım 1918,  Public Record 
Office, War Office (WO), 106/1578, 4.a; Ahmet Altıntaş, Millî Mücadele Döneminde 
Çanakkale 1919-1923, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, 2007, s. 54-55.



66

ABDURRAHMAN BOZKURT

Kasım - 2012

ğındaki MTB, 10 Kasım 1918 tarihinde Çanakkale’ye vardı. Bu sırada harp 
mezarları, Seddülbahir, Anzak ve Suvla körfezlerinde dağınık halde bulunuyor-
du. Çanakkale’de incelemelerde bulunan MTB, istisnalar dışında bu mezar ve 
mezarlıkların son derece kötü vaziyette olduğunu ileri sürdü. Mezarlara kasıtlı 
olarak zarar verildiğini ve saygısızlık yapıldığını iddia eden MTB, mezarlar üze-
rindeki işaretlerin ve haçların kaldırıldığını, mezar taşlarının kırıldığını, mezar-
ların açıldığını ve iskeletlerin sağa sola saçıldığını ileri sürdü. Mezarların “çakal, 
köpek vesaire hayvanların kazımasıyla ya da yağmur suları sonucunda bozul-
madığı, bariz bir şekilde kürekle açıldığı” da MTB tarafından iddia edildi27. 
Bu iddialar savaş sırasında Papalık temsilcisi Dolci tarafından yapılan tespitlerle 
çelişmekteydi. Dolci’nin üzerinde durduğu, MTB’nin ise hiç değinmediği fizik-
sel ve çevresel faktörler tahribatta önemli bir rol oynamaktaydı. Savaştan sonra 
arazi üzerinde bırakılan İtilaf cenazelerinin Osmanlı Devleti tarafından defne-
dildiği Dolci’nin raporunda belirtildiği halde MTB siyasî maksatlarla olsa gerek 
bunlardan satır aralarında yüzeysel olarak bahsetmişti. Oysa ziyareti esnasında 
MTB, bölgede bulunan birkaç Osmanlı askerinin mezarlardan çıkan kemikleri 
defnettiklerine şahit olmuştu. MTB üyeleri, çeşitli sebeplerle açılan mezarları 
tekrar doldurmak amacıyla Osmanlı Hükûmeti’nin bölgeye asker gönderdiği-
ni ve mezarların çoğunun son zamanlarda kürekle doldurulduğunu gözleriy-
le görmüşlerdi. Osmanlı Hükûmeti’nin meseleye el atarak bozulan mezarları 
eski haline getirmek için çalışma başlatmasını umursamayan MTB’nin gizli bir 
misyonu vardı. MTB harp mezarlarının bulunduğu mıntıkanın tekelci mül-
kiyetinin İngiltere’ye geçmesi için mücadele etmekteydi. Bunu da mezarların 
kasten ve sistematik bir şekilde tahrip edildiğini ve Osmanlı Devleti’nin gereken 
tedbirleri almadığını iddia ederek yapabilirdi. MTB’nin faaliyetlerini sürdürdü-
ğü sıralarda bölgede bulunan İngiliz askerleri çeşitli sebeplerle açılan ve etrafa 
saçılan kalıntıları defnetmekle görevlendirdi. Bundan sonra MTB “mezar inşa 
işini tamamen Türklerden devralmak” üzere kadastro bölümünden subaylar 
atanmasını tavsiye etti. MTB Çanakkale ve Selanik’teki mezar tescil birliklerine 
komuta etmek üzere en kısa zamanda ehliyet sahibi subaylar gönderilmesini de 
istiyordu28. 

27 “İstanbul Mezarlıklar Müdürü’ne 21 Kasım 1918 Tarihli Telgraf”, Public Record Office, 
Foreign Office (FO), 371/3421, 213051.

28 “MTB’den İstanbul Mezarlıklar Müdürü’ne 21 Kasım 1918 Tarihli Telgraf”, FO, 371/3421, 
213051.
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MTB tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından İngiliz Savaş Bakanlı-
ğı, “saygısızlık yapılan mezarlara saygı gösterilmesini sağlamak” amacıyla resmi 
bir geçit töreni düzenlemesi için harekete geçti. Üstelik bu tören İngiliz subay-
ların denetimi altında Osmanlı Hükûmeti tarafından düzenlenecekti29. İngi-
liz Dışişleri Bakanlığı 1 Ocak 1919 tarihinde İstanbul İngiliz Yüksek Komiser 
Vekili Richard Webb’e bir talimat göndererek bu talebi Osmanlı Hükûmeti’ne 
iletmesini istedi30.

İşgal sürecinde harp mezarlarıyla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmedi. İtilaf 
Devletleri Karadeniz Ordusu Başkumandanı Milne, yaptırdığı tahkikat netice-
sinde bölgede bulunan birkaç Osmanlı askerinin mezar taşları üzerinde bulunan 
haçlara nişan aldıklarını ileri sürdü. Milne bu konuda Harbiye Nazırı’ndan ge-
reken önlemlerin alınmasını talep etti. Nazırın aldığı tedbirler sayesinde bu tür 
hadiselerin önüne geçilerek disiplin sağlandı. Bir süre sonra bazı mezar taşları 
üzerinde kalan haçlardan bir kısmının kaybolduğu tespit edildi. Milne bunları 
Rum köylülerin götürmüş olmalarından şüpheleniyordu. Bundan dolayı me-
zarların bulunduğu bölgenin güvenliğini sağlamak üzere Karadeniz Ordusu’na 
bağlı Sırp askerleri muhafız olarak görevlendiren Milne, Osmanlı askerlerinin 
bu muhafızlara her türlü yardımda bulunmaları için harekete geçti31. 24 Kasım 
1919 tarihinde bu talebi Hariciye Nazırı’na bildiren İngiliz Yüksek Komiseri 
Robeck, nazırın tepkisi ile karşılaştı. Hariciye Nazırı, mütarekede yer almayan 
bu uygulama nedeniyle yardımda bulunmayı kabul etmediği gibi bundan sonra 
mezarlıkların muhafazasına dair bir sorumluluk alınmayacağını bildirdi. Bu-
nun üzerine Sırp muhafızları bölgeden çekmek mecburiyetinde kalan Robeck 
mezarlıklara “saygı ve itina” gösterilmesi konusunda Hariciye Nazırı’nı uyardı. 
Robeck, mezarlıklar hakkında ileride yapılacak sulh antlaşmasında yer alacak 
maddeler doğrultusunda düzenlemeler yapılana kadar “mezarlıklara yönelik 

29 “İngiliz Savaş Bakanlığı’ndan Dışişleri Bakanlığı’na 27 Aralık 1918 Tarihli Telgraf”, FO, 
371/3421, 213051.

30 İngiliz arşivinde yaptığımız incelemelerde Webb’in, Osmanlı Hükûmeti’ne böyle bir teklifte 
bulunduğuna ya da bu şekilde bir tören yapıldığına dair vesikalara ulaşamadık. Ancak sonraki 
yazışmalarda bu konudan bahsedilmemesinden hareketle Webb’in son derece onur kırıcı bu 
teklifi Osmanlı Hükûmeti’ne resmen iletmiş olma ihtimalinin düşük olduğu ileri sürülebilir. 
“İngiliz Savaş Bakanlığı’ndan İstanbul İngiliz Yüksek Komiser Vekili Richard Webb’e 1 Ocak 
1919 Tarihli Telgraf”, FO, 371/3421, 213051.

31 “Karadeniz Ordusu Başkumandanlığı’ndan İstanbul İngiliz Yüksek Komiserliğine 19 Kasım 
1919 Tarihli Mektup”, FO, 371/5198,  E 1332.
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saygısızlık ya da hasarlara” karşı muhafaza vazifesinin Osmanlı makamlarına 
düştüğünü kabul etti. Mektubunda gayet yumuşak bir üslûp kullanan Robeck, 
mütareke sürecinde Osmanlı Hükûmeti’nin bölgedeki yetkililere gerekli uyarı-
larda bulunacağına dair şüphe duymadığını, Hariciye Nazırı’nın da bu mesele 
ile özellikle ilgileneceğinden emin olduğunu ifade etti32. Bununla birlikte harp 
mezarlarının bulunduğu bölgenin denetimi fiilen İngilizlere geçti. Bundan son-
ra İngilizler işgal altında tuttukları Gelibolu Yarımadası’nda yeni mezarlık ve 
anıt inşa faaliyetlerini başlatacaklardı.

İngiliz İmparatorluk Harp Mezarlıkları Komisyonu (İHMK)

MTB, Çanakkale’de bulunan yabancı mezarların bir bölümünü tespit ve 
tescil etmişti. Ancak İngilizler bir an önce bölgede mezarlık ve anıt inşasına 
başlamak istiyorlardı. Bu nedenle 1919 yılı Kasım ayında MTB görevini İmpa-
ratorluk Harp Mezarlıkları Komisyonu (İHMK)’na devretti. İHMK, öncelikle 
incelemelerde bulunarak MTB’nin tamamlayamadığı tescil işlemlerini bitire-
cek, ardından mezarlık ve anıt inşa etmek üzere çalışma başlatacaktı. Özellikle 
erozyon ve toprak kayması riskinin olduğu yerlerde bulunan mezarlar güvenli 
bölgelere nakledilecekti33.

İHMK İngiliz ve Avustralyalılardan oluşmaktaydı. MTB Başkanı C. E. 
Hughes, İHMK’nda da başkanlık yapacaktı. İHMK önce savaş alanında bu-
lunan mezar ve kalıntılardan Anzaklarla Türklere ait olanları ayırdı. Bölgenin 
hemen hemen her yanına dağılmış mezarların büyük ve toplu mezarlıklarda 
toplanmasına karar verildi. Kimliği tespit edilenlerin mezarlarının üzerine geçi-
ci haçlar dikildi. Daha sonra ünlü mimarlardan John Burnet bölgeye gönderildi. 
Burnet kıyı kesimini çok kumlu ve kuru, tepelik kesimleri ise toprak kaymasına 
meyilli buldu. Buna göre zemin, boyutu ne olursa olsun kalıcı anıt yapılma-
sına uygun değildi. Coğrafi yapı gereği az sayıda olması gereken mezarlıklar 
sağlam zemine kurulup, taşlardan hendekler ve dikili ağaçlarla korunmalıydı. 
Mezarlık duvarlarının 2,5 metre yüksekliğinde yapılması ve deprem tehlikesi 
nedeniyle klasik mezar taşları yerine okul sıraları gibi eğimli mezar bloklarının 
kullanılması gerekiyordu. Ölülerin, mezar taşları veya anıtlar üzerindeki isim-

32 “İstanbul İngiliz Yüksek Komiseri Robeck’ten Osmanlı Hariciye Nezareti’ne 2 Şubat 1920 
Tarihli Nota ve Robeck’ten Curzon’a 5 Şubat 1920 Tarihli Mektup”, FO, 371/5198,  E 1332.

33 http://www.awm.gov.au/exhibitions/gmaps/cemeteries/
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leri ile anılması, kalıcı, tek tip mezar taşları inşa edilmesi de İHMK’nun hedef-
leri arasındaydı. Burnet, fakir olduğundan bölge ahalisinin bronz ve taş yapıları 
ihtiyaçları için götürmelerinden endişe ediyordu. 1920 yılı başlarından itibaren 
İHMK mezarlıkla ilgili işleri tamamen ordudan devralarak inşa çalışmaları-
nı hızlandırdı. Başlangıçta Yunan, Beyaz Rus ve Ermeni işçilerden yararlanan 
İHMK Ermeni ve Rumların bölgeden ayrılışından sonra Türk işçiler ve İtalyan 
duvarcıları kullandı34. 

İHMK’nda görev yapan araştırmacı yazar ve tarihçi Charles Edwin Wood-
row Bean bölgede incelemelerde bulunarak bir rapor hazırladı. 17 Şubat 1919 
tarihinde raporunu tamamlayan Bean, mezarların sistematik olarak hor kulla-
nıldığına dair işaretler bulunmadığını kesin olarak tespit etti. Bununla birlikte 
bazı mezarların karıştırıldığına dair emareler göze çarpmaktaydı. Bunların “ya-
rımada sakinleri veya yağmalamaya kalkışan askerler tarafından karıştırıldığı 
ancak cesetlerin yerinden çıkarılması gibi bir eylemde bulunulmadığı” açıktı. 
Yine mezarları vahşi hayvanların karıştırdığına dair bir takım işaretler vardı. 
Bean 1916 yılında bölgede bulunan Osmanlı garnizonundan bazı askerlerin 
haçları yakacak olarak aldıklarını, buna karşı hükûmetin gerekli tedbirleri ala-
rak bu mezarları onarmaya çalıştığını da öğrenmişti. Bunun kanıtı da mezarla-
rın tümsek şeklinde yapılmasıydı. Bu nedenle Türk mezarlarına benziyorlardı. 
Mezarların şeklini beğenmeyen Bean bunların yer ve yönlerinin de yanlış oldu-
ğunu belirledi. 13 Mart 1919 tarihinde ikinci bir rapor hazırlayan Bean mezarla-
rın, Türk ve yabancılardan kalma olduğuna bakılmaksızın taş, teneke, tahta vs. 
toplayan şahıslar tarafından yağmalandığını, bölgedeki denetimin zayıf olması 
nedeniyle hükûmetin buna engel olamadığını açık bir şekilde gözler önüne ser-
di35. Bean’in yaptığı tespitlerde doğruluk payı bulunmasına karşın eksiklikler 
vardı. Maalesef kendini bilmez bir kaç “mezar avcısı” Çanakkale Savaşlarından 
sonra Türk, yabancı ayırt etmeden mezarlara dadanmıştı. Gelibolu’nun İtilaf 
Devletleri tarafından işgali hükûmet otoritesinin zayıflamasına ve “mezar avcı-
larına” karşı önlem alınamamasına neden olmaktaydı. Dolayısıyla yaşananlar-
dan sorumlu olan İtilaf Devletleri, meselenin Osmanlı Hükûmeti tarafından 
çözülmesini istiyorlardı.

34 Bean, a.g.e., s. 332-334; Çanakkale Deniz Savaşları 1915, Yayına Hazırlayan: Çanakkale 
Boğaz Komutanlığı (Güncellenmiş 2’nci Basım), İstanbul, Deniz Basımevi, 2004, s. 288-302, 
319.

35 Bean tarafından hazırlanan rapor için bkz. Bean, a.g.e., s. 381-383;  Çanakkale Deniz 
Savaşları 1915, s.302-304.
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Bean, mezarlık çalışmalarının bir an önce başlatılmasını, mezarların kalın-
tılarının bulunduğu yerde inşa edilmesini, bu mezarların her bir İtilaf karakolu 
önüne defnedilmesini ve askerlerin tamamının isimlerinin yer alacağı birer anıt 
dikilmesini tavsiye etti. İngilizlerin ardından Türkler de defnedilecekti. Bean 
bu işlemlerin en kısa zamanda tamamlanmasını ve bu esnada ziyaretçi girişine 
izin verilmemesini de tembih etmişti. Çünkü arazide hala iskelet kalıntıları var-
dı. Bean, kalıntıları etrafa saçılan kayıp yakınlarının, ziyaret esnasında üzülme-
lerinden ve şikâyette bulunmalarından endişe ediyordu36. Bu tavsiyeler yapılan 
çalışmaların nihai hedefini göstermesi açısından son derece önemli idi. İtilaf 
karakolları kalıntıların bulunduğu son derece geniş bir coğrafyada inşa edilecek, 
mezarlıkları muhafaza gerekçesiyle ebediyen bölgede kalacaklardı. Dolayısıyla 
yapılacak çalışma insani olmaktan çok siyasî emellere hizmet edecekti.

İşgal Döneminde İtilaf Devletlerinin Mezarlık ve Anıt İnşa Çalışma-
ları

MTB ve İHMK’nun çabalarıyla 1919 yılı başlarında yeni harp mezar-
lık ve anıtlarının inşasına başlandı. Bir yandan savaş yıllarında inşa edilen 
mezarlıklar düzenlenirken diğer yandan yeni mezarlık ve anıtlar inşa edili-
yordu. Bu minvalde 1919 yılından itibaren Suvla’da Azmak37, Green Hill38 
ve Lala Baba39, Büyük Anafarta’da The Farm40 ve Chunuk Bair New Zea-
land41, Seddülbahir’de; 12(Twelve) Tree Corpse42 adlı mezarlıklar inşa edildi. 
Seddülbahir’de, Cape Helles Memorial to the Missing43, Twelve Tree Copse 

36 Çanakkale Deniz Savaşları 1915, s. 288-300.
37 395’i kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 1072 kişi adına inşa edilmiştir. 

HR. İM, 55/11.
38 501’i kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 3090 kişi adına inşa edilmiştir. 

HR. İM, 55/11.
39 163’i kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 216 kişi adına inşa edilmiştir. 

HR. İM, 55/11.
40 10’u kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 655 kişi adına inşa edilmiştir. 

HR. İM, 55/11.
41 10’u kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 632 kişi adına inşa edilmiştir. 

HR. İM, 55/11.
42 1.139’i kimliği tespit edilebilen gerisi tespit edilemeyen toplam 3361 kişi adına inşa edilmiş-

tir. HR. İM, 55/11.
43 Bu anıt denize defnedilen ya da resmen öldürüldüğü bildirilen fakat mezarı bilinmeyen 

19.641 kişinin anısına inşa ediliyordu. HR. İM, 55/11.
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Cemetery içerisinde The New Zealand memorial, Redoubt Cemetery içerisin-
de The memorial to Eric Duckworth, Anzak koyunda  Chunuk Bair-New Ze-
aland, Australia and New Zealand, Hill 60-New Zealand adlı anıtların inşası 
da tamamlandı44. İnşa çalışmalarının yapıldığı bölgeyi muhafaza etmek üzere 
nöbetçi kulübeleri yapıldı45. 

Türklere Ait Anıtların Yok Edilmesi

1918 Aralık ayında İngiliz Savaş Bürosu Mısır’da bulunan Avustralya Hafif 
Atlı Alayı (Australian Light Horse Regiment) ve Yeni Zelanda Atlı Alayı (New 
Zelland Mounted Rifles)’nı Gelibolu’ya gönderdi. Bunlar Türklerin haçları kal-
dırarak kendi anıtlarını diktiklerini ileri sürerek 1916-18 yılları arasında Os-
manlı Devleti tarafından inşa edilen zafer anıtını yok ettiler. İtilaf Devletlerinin 
işgalinden önce yapılan Çataldere anıtıyla Anzakların Ağustos 1915’teki saldı-
rısının durdurulduğunu göstermek üzere dikilen Kanlısırt Cemaldere Anıtı’nın 
izlerine de işgalden sonra rastlanamadı. Bunların İtilaf Devletleri tarafından or-
tadan kaldırıldığına dair bir kanıt bulunmamakla birlikte Australian War Me-
morial Museum’un internet adresinde Gelibolu’daki Türk anıtlarından Tempo-
rary Turkish Monument (Geçici Türk Anıtı) olarak bahsedilmektedir46. 

Osmanlı Hükûmetleri Tarafından Alınan Tedbirler

Savaş yıllarında kime ait olup olmadığına bakmaksızın mezar ve kalıntılar-
la ilgilenmeye çalışan Osmanlı Devleti işgal yıllarında da aynı tutumunu sür-
dürdü. 8 Aralık 1919 tarihinde Osmanlı Hükûmeti tarafından alınan kararla 
Gelibolu’daki İngiliz ve Fransız mezarlıklarının tamiri için Harbiye bütçesinin 
üç yüz yirmi beşinci tamirat ve inşaat faslından seksen dört bin kuruş ayrılma-
sına karar verildi47.

44 Çanakkale Deniz Savaşları 1915, s. 319.
45 “Lozan Antlaşması’nın 130. Maddesine Göre İngiliz Hükümeti Tarafından Atanan Komisyo-

nun Raporu”, HR. İM, 55/11.
46 Maltepe’deki 3’üncü Tabur 4’üncü Telgraf Bölüğü Anıtı‘nın Ermeni Komitacılar tarafından 

imha edildiği iddia edilmektedir I. Dünya Savaşı sırasında yapılıp bugüne kalan tek anıt Mus-
tafa Kemal Paşa tarafından yaptırılan Kireçtepe Anıtıdır. Çanakkale Deniz Savaşları 1915, 
s. 302-305.

47 “Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıtnâme 8 Kânun-ı Evvel 1335 (8 Aralık 1919)”, 
Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, c.II, s.281. 
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İngilizler mezarların tahrip edilmesinden Türkleri mesul tutuyorlardı. An-
cak Gelibolu’da İtilaf kuvvetlerinin düzenledikleri askeri harekât ve bombardı-
mana maruz kalan Fransız ve İngiliz mezarlıkları hasar görmüşlerdi. Osmanlı 
Erkan-ı Harbiye-i Umumiye’si tarafından gönderilen inşaat müfrezesi tahrip 
edilen mezarları tamir ederek eski haline getirdi. Mezarlıkların “mükemmel bir 
halde teslim edildiği” Gelibolu’daki Fransız Mektebi Müdürü’nün gönderdiği 
mektuplardan da anlaşılmaktaydı. 20 Mart 1920 tarihinde Osmanlı Hükûmeti 
meselenin tamamen hallolduğunu düşünüyordu48. Fakat İngilizler meseleyi 
siyasî sahaya çekmek istiyorlardı.

6 Mart 1920 tarihinde İHMK, Curzon’a müracaat ederek Gelibolu’daki 
İngiliz mezarları için su tedarik edilmesi ve mezarlıkların bulunduğu bölgenin 
yeniden yapılandırılması gibi meselelerin Türklerle yapılacak sulh antlaşmasına 
eklenmesini tavsiye etti49. Curzon da komisyonla aynı fikirde olduğunu ve bu 
meselenin mutlaka Sevr Antlaşması’na dâhil edileceğini bildirdi50.

3 Nisan 1920 tarihinde İngiliz Askeri Kaymakamı, Gelibolu Livası 
Kaymakamlığı’na müracaat ederek, padişahın savaş esnasında vefat eden İngi-
liz askerleri için mezarlık inşasına dair bir ferman ilan ettiğini, inşaata memur 
olanlara kolaylık sağlanması ve yardım edilmesi için emir verilmiş olduğunu, 
İstanbul İngiliz Siyasî Temsilcisi’nin bu hususta Dâhiliye Nezareti ile temasta 
bulunduğunu ve kendisinin de inşa ile görevlendirdiğini bildirdi. Oysa padişah 
ya da Osmanlı Hükûmeti’nin böyle bir karar aldığına dair herhangi bir kanıt ya 
da emare yoktu51. 

Çanakkale Savaşları sırasında şehit düşen Osmanlı askerlerinin bir kısmı 
da tıpkı yabancılara ait cenazeler gibi defnedilemediğinden arazi üzerinde kal-

48 “Harbiye Nâzırı Fevzi’den Hariciye Nezâreti’ne Celilesi’ne 20 Mart 1336 (1920) Tarihli Tez-
kire”, Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, s. 283

49 “İmparatorluk Harp Mezarlıkları Komisyonu’ndan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 6 Mart 1920 
Tarihli Mektup”, FO, 371/5198, E 1251.

50 “Curzon’dan İmparatorluk Harp Mezarlıkları Komisyonu’na 17 Mart 1920 Tarihli Mektup”, 
FO, 371/5198, E 1251.

51 Hükûmet sadece zevcesinin talebi üzerine savaş esnasında vefat eden Doughty Wylie adındaki 
zabitin mezarının zevcesine terki hakkında bir karar almış, bunun dışında herhangi bir karar 
almamıştı. “Dâhiliye Nezareti İdareyi Umumiye Nezareti’nden Hariciye Nezareti’ne 12 
Nisan 1920 Tarihli Yazı”, Sadrazam Ali Rıza’dan Hariciye Nezaret-i Celilesi’ne 19 Şubat 1336 
(1920) Tarihli Tezkire” Bâb-ı Âli Uzmâ Kalemi Umumî: 346215, Hususî: 59, Dâhiliye Nâzırı 
Reşid’den Hariciye Nezâret-i Celîlesi Cânib-i Âlîsi’ne 12 Nisan 1336 (1920) Tarihli Tezkire”, 
Osmanlı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, c.II, s. 283-285.
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mıştı. Mezarların bir kısmı yine yabancılara ait mezarlar gibi tahrip olmuş, ceset 
kalıntıları etrafa saçılmıştı. Osmanlı hükûmetlerinin çabalarına rağmen mesele 
tamamen çözülememişti. Bu durumdan istifade etmeye çalışan İstanbul İngiliz 
Yüksek Komiseri Osmanlı Hükûmeti’ne müracaat ederek İHMK’nun Türk şe-
hitlerine ait kalıntıları da defnedeceğini bildirdi. Bunu kabul etmeyen Osmanlı 
Hükûmeti gerekli tahsisatı ayırarak defin işlemleri için Harbiye Nezareti’ne ta-
limat verdi52. 

Sevr Antlaşması ve Mezarlık Meselesi

İHMK’nun inşa çalışmalarına devam ettiği sıralarda Sevr Antlaşması im-
zalandı. Sevr Antlaşması ile Türkiye sınırları içinde ve savaş alanında can veren, 
yara, kaza ya da hastalık sonucu vefat eden askerlerin mezarlarının bulundu-
ğu bölgenin tekelci mülkiyeti İtilaf hükûmetlerine geçiyordu. Mezarlık ya da 
anıt yapılması için gerekecek arazilerle birlikte buralara gidecek yolların tekelci 
mülkiyeti de İtilaf hükûmetlerine aktarılacaktı. Boğazlar bölgesinde Yunan ege-
menliğine bırakılan arazilerde de aynı şartlar geçerli olacaktı53. Bu hükümlerle 
antlaşma sonrasında sınırlarını İtilaf Devletlerinin takdir edeceği araziler ve bu-
ralara gidecek yollar üzerinde Osmanlı Devleti’nin mülkiyet hakkı sona erecek-
ti. Bu bölgede Yunan hâkimiyetine de müsaade edilmeyecekti.

İtilaf hükûmetleri askerlerin defnedildiği ya da defnedilmiş olabileceği böl-
geleri araştırmak, mezarların bir araya getirilmesini sağlamak ve gerektiğinde, 
mezarlık kurulacak yerler konusunda tavsiyede bulunmak üzere “tek yetkili” 
bir komisyon atayacaklardı. Osmanlı ve Yunan hükûmetleri, yardımcı olmak 
şartıyla komisyonda temsil edilebileceklerdi. Taraflar Sevr Antlaşması’nın yü-
rürlüğe girişinden başlayarak altı aylık bir süreç içerisinde mülkiyeti kendilerine 
aktarılması gereken arazileri bildireceklerdi. Bu meyanda Gelibolu yarımadasın-
daki arazilere özellikle dikkat çekilmişti. Sevr Antlaşması Boğazlar bölgesinde 
uluslar arası bir idare kurmayı öngördüğünden burada muhatap daha çok Doğu 
Trakya’nın bırakılacağı Yunanistan olacaktı. Bununla birlikte söz konusu arazi-
ler hangi hükûmetin denetiminde ise o hükûmet bunları veriliş amaçları dışında 

52 “Meclis-i Vükelâ Müzâkerâtına Mahsus Zabıtnâme 14 Kânun-ı Evvel 1336 (1920)”, Osman-
lı Belgelerinde Çanakkale Muharebeleri, c.II, s. 285-286.

53 Sevr Antlaşması, m. 218. A. Öner Pehlivanoğlu, Sevr, Lozan Antlaşmaları ve Avrupa Birli-
ği, Kastaş Yayınevi, İstanbul, 2005, s.168-255.
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herhangi bir amaçla kullanmamayı ve kullandırmamayı kabul edecekti. Arazile-
rin kıyı kesiminin denizcilik, askerlik ya da ticaret amacıyla kullanılamayacağı 
da hükme bağlanmıştı54.

Osmanlı ve Yunan hükûmetleri belirlenecek arazilerin tekelci mülkiyeti-
nin İtilaf hükûmetlerine aktarılması için gerekli yasal ve yönetimsel önlemleri 
ilk tespitlerin yapılmasından sonraki altı ay içinde almakla mükellef olacak-
lardı. Kamulaştırmaya ihtiyaç duyulduğunda Osmanlı Hükûmeti ya da Yu-
nan Hükûmeti, giderlerini karşılayarak bunu gerçekleştireceklerdi55. Osmanlı 
Hükûmeti bölge üzerindeki hakkından vazgeçeceği gibi kamulaştırma masraf-
larını da ödeyecekti.

İtilaf hükûmetleri mezarları, mezarlıkları ya da anıtları kurma, düzenlen-
me, bakım ve muhafazasını sağlama vazifesini uygun görecekleri bir komisyona 
ya da örgüte bırakabileceklerdi. Bu komisyon ya da örgütlerin gerekli görme-
leri halinde mezardan çıkarma ve nakil işlemlerini yapmaya hakları olacaktı. 
Muhatap hükûmet ilgili komisyonunun ya da örgütün izni olmadıkça, hangi 
bahaneyle olursa olsun cesetleri mezardan çıkarmayacaktı56.

Söz konusu araziler için, Osmanlı ya da Yunan makamları hiçbir çeşit vergi 
ya da harç almayacaklardı. Buralara gidiş geliş her zaman, İtilaf temsilcileri ile 
mezarlıkları ve anıtları gezmek isteyenlere açık bulundurulacaktı. Osmanlı ve 
Yunan hükûmetleri, bu arazilere giden yolları ebediyen bakım altında tutacak-
lardı. Her iki hükûmet sözü edilen mezarlıkların ve anıtların bakımı ya da ko-
runmasıyla görevli personelin gereksinmelerini ve sulama için yeterli miktarda 
suyu tedarik etmek üzere gereken kolaylıkları sağlayacaklardı57.

Ulusal egemenlik haklarına aykırı bu kadar hükme rağmen mülkiyeti ak-
tarılacak araziler üzerinde Osmanlı ya da Yunan egemenliğinin sarsılmayacağı 
da antlaşmada yer almaktaydı. Bununla kastedilen İtilaf hükûmetlerine tanınan 
hakka, mezarlıklara ve anıtlara karşı bir saygısızlıkta bulunanların Osmanlı ya 
da Yunan makamları tarafından yargılanması ve cezalandırılması idi58.

54 Sevr Antlaşması, m. 219.
55 Sevr Antlaşması, m. 220.
56 Sevr Antlaşması, m. 221.
57 Sevr Antlaşması, m. 222.
58 Sevr Antlaşması, m. 223.
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Esasında Sevr Antlaşması ile Boğazlar bölgesinin Asya yakası ile İstanbul 
şehri Osmanlılara, Trakya yakasında kalan diğer topraklar da Yunanistan’a ve-
rilmişti. Bununla birlikte Boğazlar bölgesi müşterek İtilaf hâkimiyetine bırakıl-
mıştı. Bu bölgede bütün yetkiler İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya’dan olu-
şacak Boğazlar Komisyonu’na aitti. Türkiye’nin temsil edilmeyeceği “Boğazlar 
Komisyonu, bayrağı, bütçesi, silahlı kuvvetleri olan, vergi koyma hakkı bulunan 
bir devlet statüsüne haiz olacaktı”. Boğazlar bölgesinde kalan topraklar “teorik” 
olarak Türkiye’ye verilirken bu toprakların kullanım hakkı İtilaf Devletlerine 
bırakılmıştı59. Dolayısıyla mezarlıkların bulunduğu bölge üzerinde Osmanlı 
hâkimiyeti “teorik” olacaktı. 

Antlaşmadaki diğer hükümlere dokunulmamak koşuluyla, taraflar Millet-
ler Cemiyeti misakı gereğince üzerinde manda idaresi kuracakları toprakları da 
kapsamak üzere yabancı mezarlarına saygı göstererek bunların bakımını sağla-
mayı kabul etmişlerdi60. Buradan İtilaf hâkimiyeti altında kalan bölgelerdeki 
Osmanlı mezarlarına da saygı gösterileceği ve bunların bakımının yapılacağı 
anlamı çıkmaktaydı. Ancak bu hüküm genel olup herhangi bir bağlayıcılığı bu-
lunmamaktaydı. Bundan başka taraflar, ölenlerin kimliklerinin saptanmasına 
yarayacak bütün bilgileri, bunların eksiksiz bir listesini ve kimliği saptanmadan 
defnedilmiş bütün ölülerin mezarlarının sayısı ve yerleri konusunda bütün bil-
gileri karşılıklı olarak birbirlerine vermeyi taahhüt etmişlerdi61.

Yeni Zelanda ve Avustralya’nın  Talepleri

Sevr Antlaşması’ndan sonra çalışmalarına hız veren İHMK, 1921 yılı Ara-
lık ayında Gelibolu yarımadasında kurulacak mezarlık ve anıtlar hakkında bir 
plân taslağı hazırlayarak İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na sundu. Plân taslağında 
sadece Gelibolu bölgesinde değil Osmanlı hâkimiyet sahasına bırakılacak top-
raklarda yer alan yabancı mezarlarının Sevr Antlaşması’nda belirlenen statü 
çerçevesinde muhafazası talep ediliyordu62. Plân taslağı Osmanlı Hükûmeti’ne 

59 Ali Arslan, “Sevr Antlaşması’na Göre Boğazların Statüsü”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Denizci-
lik Semineri, (17-18 Mayıs 2004), İstanbul 2006, s.165-172.

60 Sevr Antlaşması, m. 224.
61 Sevr Antlaşması, m. 225.
62 İstanbul ve çevresinde Osmaniye Hint Mezarlığı, Topkapı Mezarlığı, Okmeydanı Hint Me-

zarlığı, Feriköy Protestan Mezarlığı, Maslak Hint ve Müslüman Mezarlığı, San Stefano Kato-
lik Mezarlığı, İzmir’de Manisa Protestan Mezarlığı, Manisa Katolik Mezarlığı,İzmir Caravan 



76

ABDURRAHMAN BOZKURT

Kasım - 2012

sunulmak üzere İstanbul İngiliz Yüksek Komiseri’ne tevdi edildi. Yüksek Ko-
miser bunu Osmanlı Hükûmeti’ne sunmak için uygun bir zaman beklerken 
İHMK Gelibolu’daki mezarlıkların inşasını sürdürdü. Lozan müzakerelerinin 
başladığı sıralarda inşa çalışmaları tamamlanmak üzereydi. Komisyon inşa için 
gereken ağır malzemeleri taşımak amacıyla yolları tamir ettirmişti. Lozan’da 
Türk Hükûmeti’nden de bu yolları muhafaza etmesini talep edeceklerdi. Ko-
misyon bu meselelerin Cemiyet-i Akvam’a havale edilmesini gündeme getir-
diyse de öneri kabul görmedi63. Çünkü İngilizler bu meseleyi uluslar arası bir 
mesele haline getirmeden çözmeyi ve bölge üzerinde ağırlıklarını sürdürmeyi 
düşünüyorlardı.

Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe geçirilememesi sadece İHMK’nu değil, 
Avustralya ve Yeni Zelanda hükûmetlerini de kaygılandırmaktaydı. Avust-
ralya ve Yeni Zelanda hükûmetleri İHMK’nundaki temsilcileri vasıtasıyla 
Sevr Antlaşması’nda belirlenen hükümlerin Türklerle yapılacak yeni antlaş-
mada da aynen yer almasını talep ediyorlardı. İHMK, İngiltere ve Avustral-
ya kamuoyundan gelen talepler doğrultusunda Sevr Antlaşması onaylanma-
dan Gelibolu yarımadasında bulunan mezarlıkların inşasını tamamlamak 
istiyordu64. 

Öte yandan Sevr Antlaşması’nın yürürlüğe geçirilememesi mezarlıklarla il-
gili maddelerin de hukuken uygulanamamasına neden olmaktaydı. TBMM’nin 
kazandığı askerî ve siyasî başarılar Sevr Antlaşması’nda tadilat arayışlarını gün-
deme getirdi. Ancak TBMM teklif edilen tadilat taleplerini kabul etmeyerek 
mücadelesini sürdürdü. Büyük Taarruz’dan sonra İtilaf Devletleri Mudanya 
Konferansı’nı toplayarak TBMM ile görüşmelere başladılar. Müzakereleri ya-
kından takip eden İHMK Başkan Vekili Fabian Ware, Türklerle yapılacak 
antlaşmada mezarlıkların bulunduğu bölgenin ayrıcalıklı bir statüye kavuştu-
rulması için mücadele ediyordu. Özellikle komisyonda bulunan Avustralyalı ve 
Yeni Zelandalı üyeler bu mesele ile yakından ilgileniyor, Türklerle yapılacak 

Bridge Anglikan Mezarlığı, İzmir Katolik Mezarlığı,İzmir Zeytun (Olive) Mezarlığı (Müslü-
man), İzmir Amerikan Kampüsü (Hint), Buca Protestan Mezarlığı. Ayrıca Anadolu Demir-
yolu boyunca 1.500 civarında mezar ile Anadolu’nun muhtelif yerlerinde çok sayıda mezar 
bulunmaktaydı. 

63  “İHMK’ndan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 20 Ekim 1922 Tarihli Mektup”, FO, 424/255, 
No. 272.

64 “Eski Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Savaş Mezarları Hakkında İHMK Başkan Yardımcısı Fa-
bian Ware’in Memorandum’u”, FO, 371/7952, E 10956.
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yeni antlaşmada mezarlıklar meselesinin de yer almasını istiyorlardı65. İngiliz 
Dışişleri Bakanlığı İHMK’na bir mektup göndererek Doğu Trakya’nın Osmanlı 
hâkimiyetine bırakılacağını fakat ne olursa olsun Cemiyet-i Akvam’ın himayesi 
altında kalacak Boğazların serbestîsini sağlamak amacıyla Gelibolu yarımada-
sında İtilaf kıtaları bulundurulacağını vurgulayarak bölgede bulunan mezarla-
rın bu kıtalar tarafından muhafaza edileceğini bildirdi66.

18 Aralık 1922 tarihinde Yeni Zelanda Hükûmeti adına İngiliz Dışişlerine 
bir mektup yazarak Avustralya Hükûmeti’ni de temsil ettiğini belirten J. Allen, 
“İngiliz mezarlarının bakımını Türklerin merhametine bırakmanın esef verici 
olacağını” ifade etti67. Bundan sonra İngiliz Dışişleri Bakanlığı mezarlıklar me-
selesinde hangi aşamaya gelindiğini öğrenmek amacıyla Lozan Konferansı’nda 
bulunan Forbes Adam’dan izahat istedi. Boğazlar bölgesinin Türk hâkimiyetine 
bırakılacağının anlaşılması üzerine68 İngiltere’nin Yeni Zelanda ve Avustralya 
Yüksek Komiserleri devreye girerek mezarlıklar meselesinin gidişatından dola-
yı memnuniyetsizliklerini dile getirdiler. Yüksek Komiserler, Yeni Zelanda ve 
Avustralya kamuoyundan yükselen seslere dikkat çekerek İngiliz Hükûmeti’nden 
bu konuda bir an önce adım atmasını talep ettiler69. 

İngiliz Hükûmeti Lozan müzakerelerinin başlamasından çok kısa bir süre 
önce Sevr Antlaşması’nda yapılması plânlanan çalışmalardan ne kadarının ta-
mamlandığını öğrenmek amacıyla tahkikat başlatmıştı. İngilizler yapılabilecek 
değişiklikleri tespit ederek Türk tarafının karşısına çıkacaklardı70. Ancak mesele 
artık tamamen İngilizlerin kontrolünde değildi. Türk temsilcileri ile yapılacak 
müzakereler neticesinde mezarlıkların statüsü belirlenecekti.

İngilizler Çanakkale’de iskele ve tel örgü ile çevrilen mahallere girmek is-
teyen yolculardan seyahat varakası talep ediyorlardı. Mudanya Mütarekesi’nden 

65 “İHMK Başkan Yardımcısı Fabian Ware’den Yarbay Maurice Hankey’e 9 Ekim 1922 Tarihli 
Mektup”, FO, 371/7952, E 10956.

66 “İngiliz Dışişleri Bakanlığı’ndan İmparatorluk Savaş Mezarlıkları Komisyonu’na 13 Ekim 
1922 Tarihli Mektup”, FO, 424/255, No. 185.

67 “Yeni Zelanda Hükûmeti adına J. Allen’in İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 18 Aralık 1922 Tarihli 
Mektubu”, FO, 371/7954, E 14433.

68 “İngiliz Dışişleri Bakanlığı’ndan Forbes Adam’a 20 Aralık 1922 Tarihli Mektup”, FO, 
371/7954, E 14433.

69 “İHMK Üyesi Binbaşı C.K. Phillips’ten  İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 21 Aralık 1922 Tarihli 
Mektup ve Dışişleri Bakanlığı’nın 22 Aralık 1922 Tarihli Cevabı”, FO, 371/7954, E 14435.

70 “İngiliz Dışişleri Bakanlığı’ndan Savaş Bakanlığı’na 13 Ekim 1922 Tarihli Mektup”, FO, 
424/255, No. 186.
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sonra da İngilizler bu uygulamayı devam ettirdiler. Türk yolcular İsmet Paşa’ya 
bu konuda şikâyetlerde bulunuyordu71. TBMM tarafından neşrolunan Hürriyet-i 
Şahsiye Kanunu’ndan dolayı memleket dâhilinde yolculardan seyahat varakası 
talep edilmesi usulü lağvedilmişti. Bu nedenle seyahat varakası talep etme hak-
larının bulunmadığı İngilizlere bildirilmesine karar verildi72. Yapılan uyarıların 
ardından İngiliz ve Fransızlar, seyahat varakası talep etmekten vazgeçmelerine 
karşın Kilitbahir’de bulunan Fransız kumandan talimat almadığını ileri sürerek 
emre uymadı73. Türk Hükûmeti, Fransız temsilciliğini çıkardıkları sorunlar-
dan dolayı uyardı74. İngiliz Yüksek Komiseri Horace Rumbold 9 Nisan 1923 
tarihinde kurallara uyduklarını sadece İngiliz askerlerinin bulunduğu mıntı-
kalarda asayiş ve inzibatı sağlamak maksadıyla böyle bir tedbir almak zorunda 
kaldıklarını bildirdi75. Lozan Antlaşması imzalanıncaya değin İngilizlerin tel 
örgülerin bulunduğu bölgelere girişi yasaklamaları nedeniyle ahaliye gönderilen 
posta ancak sokaklarda dağıtılabiliyor, bu durum çirkin bir vaziyete yol açıyor 
ve halkı rencide ediyordu. Fransızlar da Gelibolu’da aynısını yapıyorlardı76. Bu 
meselenin çözülebilmesi için Lozan Antlaşması’nın imzalanarak tatbikata geçi-
rilmesi şattı. 

Lozan Antlaşması ve Mezarlıklar

Lozan Konferansı’nda siyasî meseleler dışında İngiltere’nin en fazla önem 
verdiği meselelerden bir tanesi mezarlıklar meselesi idi. Mezarlıklar konusunda 
müzakerelere geçilmeden önce Lozan Konferansı Mezarlıklar Alt Komisyonu 
raporu okundu. Raporda tavsiye edilenler Sevr Antlaşması’nda öngörülen statü-
den pek de farklı değildi. Bu nedenle TBMM temsilcisi İsmet Paşa rapora itiraz 
etti. Ölülerin bulundukları yerlere saygı göstermenin Türklerin geleneklerinden 

71 “İsmet Paşa’dan Adnan Beyefendi’ye 17 Şubat 1339 Tarihli Telgraf”, HR. İM, 27/10, lef 3.
72 “Hariciye Vekâleti Umûru Siyasîye Müdüriyeti’nden Dersaadet Murahhası Adnan 

Beyefendi’ye 17 Mart 1339 Tarihli Telgraf”, HR. İM, 27/10, lef 1.
73 “İsmet’ten Adnan Beye 18 Mart 1339 Tarihli Telgraf ve Adnan Bey’den Fransız mümessiline 

20 Mart 1339 Tarihli Nota”, HR. İM, 27/10, lef 5-6.
74 “Hariciye Vekâleti Umûru Siyasîye Müdüriyeti’nden Dersaadet Murahhası Adnan 

Beyefendi’ye 18-19 Mart 1339 ve Fransız Mümessiline 26 Mart 1339 Tarihli Nota, Adnan 
Bey’den Fransız Mümessiline  5 Nisan 1923”, HR. İM, 27/10, lef 10-11, 15.

75 “İngiliz Mümessilinin 9 Nisan 1923 Tarihli Notası”, HR. İM, 27/10, lef 17-18.
76 “Hariciye Vekâleti Umûru Siyasîye Müdüriyeti’nden Dersaadet Murahhaslığı’na 11-12-30 

Haziran 1339 Tarihli Telgraflar”, HR. İM, 27/10, lef 28-29- 30.
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olduğunu vurgulayan İsmet Paşa, mezarların bir araya toplanması suretiyle me-
zarlık ve anıtlar için ayrılacak sahanın sınırlandırılmasını teklif etti. Yapılacak 
sınırlandırma mezarlıklar komisyonuna seçilecek Türk üyenin görüşü alındık-
tan sonra tespit edilecekti. “Gelibolu yarımadasında bulunan mezarlıklar daha 
önceden bu amaçla ayrılmış olduğundan bunların oldukları yerlerde bırakılmasını 
kendiliğinden kabul edeceklerini” ifade eden İsmet Paşa, bunun Türk heyetinin 
mezarlıklara olan saygısının göstergesi olduğunu ifade etti. Bundan sonra söz 
alan İngiltere temsilcisi Curzon, İsmet Paşa’nın sözlerine inanmadığını ifade 
ederek Türk askerlerinin İzmir’de İngiliz, Antep’te Fransız mezarlıklarına karşı 
saygısızlık yapmaları ile ilgili iddiaları gündeme getirdi. Söz konusu arazilerin 
“Yeni Zelanda ve Avustralyalılar için son derece önemli olduğunu vurgulayan 
Curzon; “istenen 4,5 km uzunluğunda 1,5 km genişliğinde çorak bir toprak par-
çasıdır. Bugün bölgede 19 mezarlık vardır. Fakat bunların arasında kimin olduğu 
bilinmeyen mezarlar vardır. Bu bölgede kimse oturmamaktadır, ekili bir arazi de 
değildir. Ne Türkiye için ne de başka bir ülke için önemi vardır. Fakat oğulları ve 
kardeşleri bu topraklarda ölenler için duygu ve tarih bakımından öneme sahiptir. 
Türk heyeti 19 mezarlığı tanımayı kabul etmektedir. Fakat arada kalan arazileri 
vermeye yanaşmamaktadır. Buranın bütün sayılması ve kutsal bir alan olarak 
saygı gösterilmesi gerekir” sözleri ile Türklerin daha önceden hazırlanan mezar-
lık plânını değiştirmeye hakları olmadığını ileri sürdü. Curzon’un iddialarına 
cevap veren İsmet Paşa, mezarlıklara yapılan saygısızlık iddiaları hakkında tah-
kikat yaptırdıklarını ve bu tahkikatlar neticesinde yapılanlardan Türklerin so-
rumlu olmadığının ortaya çıktığını, bunu zamanında İngiltere’ye bildirdiklerini 
ve İngiltere’nin ikna olduğunu hatırlatarak bu bahsi yeniden açmanın anlamsız 
olduğunu ifade etti. İsmet Paşa “Curzon’un istediği şerit tarihte savaşlar sırasın-
da askeri harekâtlar için temel olarak kullanılan ve kullanılacak olan bir toprak 
şerididir” sözleri ile arazinin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştı. Buna 
karşı Curzon, “Türklerin basit bir insanlık ve şeref davranışında bulunmak fırsatı-
nı bir kez daha kaçırmış olduğuna üzülmektedir.” sözleri ile mukabele etmişse de 
İsmet Paşa altta kalmayarak “şimdiye kadar acıma ve şeref duygularıyla ilgili ödev-
lerini yerine getirme fırsatlarından hiç birini kaçırmamış olan Türk Hükûmeti’nin 
üzerine düşeni fazlasıyla yaptığını” bildirdi77.

77 Lozan  Barış Konferansı, Tutanaklar, Belgeler, Takım I, C.1, Kitap 2, Çeviren, Seha L. 
Meray, A.Ü, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1970, s. 9-13.
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Mezarlıklarla ilgili talepler karşısında İnönü; “düşmanların gizli bir aske-
ri niyet taşıdıklarını” sezmişti.  Rıza Nur buna anlam veremediğinden İsmet 
Paşa’nın  “gayet tehlikeli bir maksatları var, bu mezarlıklara sahip olacaklar bura-
ları aleyhimize üssülhareke yapacaklar ziyaretçi diye asker sokacaklar.” şeklindeki 
sözlerine “bizim gözümüz kör mü asker sokabilirler mi? Zaten mezarlık vermesek 
de bir gün birden indirirler, soksalar da o miktar maksada kâfi gelir mi? Sadece 
biz uykuda olmayalım, silahlarıyla sokmayalım, bu işin bu kadar değeri yoktur.”  
şeklinde mukabele ettiğini nakletmektedir78.  İsmet Paşa, İngilizlerin gizli ni-
yetlerini sezmiş, lakin stratejik bir hata yaparak Gelibolu yarımadasında bulu-
nan mezarlıkların daha önceden bu amaçla ayrılmış olduklarını kabul ederek 
karşı tarafın eline önemli bir koz vermişti. Oysa Gelibolu’da mezarlıklar için 
hukuken ayrılmış ve sınırları belirlenmiş muayyen bir bölge bulunmamaktaydı. 
İngilizler gerek savaş esnasında ve gerekse savaştan sonra işgal altında tuttukları 
Gelibolu’da kendi başlarına hareket ederek inşa çalışmaları yapmışlardı.

Mezarlıklar meselesi Lozan Konferansı’nda uzun süre gündemde kaldı. 
Türk temsilciler geniş bir alana yayılan mezarların nakliyle mezarlıkların sınırlı 
bir alanda tesis edilmesini talep ediyorlardı. Ancak İtilaf temsilcilerinin tam 
desteğini alan İngilizler Türk taleplerini kabul etmediler79. Nihayetinde imzala-
nan Lozan Antlaşması’na göre taraflar içlerinden her birinin 29 Ekim 1914›ten 
beri savaş alanında ya da yaralanma, kaza, hastalık sonucunda ölen askerleri ile 
o günden beri, tutsaklık sırasında ölmüş savaş tutsakları ve sivil tutukluların, 
kendi egemenlikleri altında bulunan topraklar üzerindeki mezarlıklarına, me-
zarlarına, toplu ceset çukurlarına ve adlarına dikilen anıtlara saygı göstermeyi 
ve onların bakımını yaptırmayı taahhüt ettiler. Taraflar içlerinden her birinin 
söz konusu mezarlıkları ve toplu ceset çukurlarını belirleme, kaydını yapma, 
yönetme ve bunların bulundukları yerlerde uygun anıtlar dikmekle görevlendi-
recekleri komisyonlara görevlerini yapmaları için tüm kolaylıkları gösterme ko-
nusunda anlaşacaklardı. Yine taraflar mezkûr askerlerin kemiklerinin yurtlarına 
geri gönderilmesi konusundaki istemleri yerine getirebilmek için, ulusal yasalar 
ve genel sağlığın gerekleri saklı kalmak koşulu ile her türlü kolaylığı, karşılıklı 
olarak göstermeye söz vermişlerdi80.

78 Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, c. 3, İstanbul, Altındağ Yayınevi, 1968, s. 1022-1023.
79 “Curzon’dan Lindsay’a 24 Temmuz 1923 Tarihli Mektup”, FO, 424/256, No. 117.
80 Lozan Antlaşması  (Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar, belgeler, Takım II, c. II, Kitap 2, 
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Taraflar, tutsak iken ölen savaş tutsakları ve sivil tutukluların, kimlikleri-
ni belirlenmesi için yararlı tüm bilgilerle birlikte bunların eksiksiz bir listesini 
ve kimlikleri belirlenmeksizin gömülmüş ölülerin, mezarların sayısı ve yerleri 
konusunda her türlü bilgiyi karşılıklı olarak birbirlerine verme konusunda da 
mutabık kalmışlardı81.

Arıburnu’nda bulunan “Anzak bölgesi” hakkında antlaşmaya özel hüküm-
ler eklendi82. Buna göre Türk Hükûmeti, I. Dünya Savaşı sırasında savaş alanın-
da ya da yaralama, kaza ya da hastalık sonucu vefat eden İtilaf askerleri ile tutsak 
iken ölen savaş tutsakları ve sivil tutukluların mezarları, mezarlıkları, toplu ceset 
çukurları ve adlarına dikilmiş anıtlarının üzerinde bulunduğu arazileri o dev-
letlere ayrı ayrı ve süresiz olarak bırakmayı kabul etti. Söz konusu mezarlara, 
mezarlıklara, toplu ceset çukurlarına ve anıtlara serbestçe girilmesine ve gereki-
yorsa cadde ve yolların yapılmasına izin verilecekti. Bu hükümlere rağmen Türk 
hâkimiyetinin zedelenmeyeceği antlaşmada yer almaktaydı83.

Türk Hükûmeti’nce verilecek araziler içinde özellikle İngiltere için “Anzak” 
adı verilen bölge hakkında antlaşmada ayrı bir madde bulunmaktaydı. İngiltere 
yukarıda belirtilen arazilerden şu koşullar içinde yararlanacaktı:

(1) Bu araziler, Sevr Antlaşması ile belirlenen kullanım amacından başka 
hiç bir askeri ya da ticari amaçla kullanılmayacaktı.

(2) Türkiye Hükûmeti mezarlıklarla birlikte, söz konusu arazileri her za-
man denetleyebilecekti.

(3) Mezarlıkları koruyacak sivil bekçilerin sayısı her mezarlık için bir bekçi-
yi geçmeyecekti. Mezarlıkların dışındaki araziler için özel bekçiler olmayacaktı.

(4) Söz konusu arazilerde, mezarlıkların içinde ve dışında bekçiler için ge-
rekli konutlardan başka hiç bir konut yapılmayacaktı.

(5) Söz konusu arazilerin deniz kıyısı üzerinde kişi ve mal indirip bindirme-
ye yarayan hiç bir rıhtım, mendirek, ya da iskele yapılmayacaktı.

(6) Gerekli tüm resmi işlemler yalnız Boğazların iç kıyılarında yapılabile-
cek ve arazilere ancak bu işlemlerin yapılmasından sonra girilebilecekti. Elden 

Çeviren. Seha L. Meray, A.Ü Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, 1970, s.46-51.
81 Lozan Antlaşması, m. 125.
82 Lozan Antlaşması, m. 127.
83 Lozan Antlaşması, m. 128.
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geldiğince kolay olması gereken bu işlemler Türkiye›ye giden başka yabancılar 
için konulmuş işlemlerden daha zor olmayacak, yersiz gecikmelere izin verilme-
yecekti.

(7) Söz konusu yerleri ziyaret etmek isteyen kişiler silahlı olmayacaklardı. 
Türk Hükûmeti bu konuda denetim yapabilecekti.

(8) 150 kişiden fazla olan her ziyaretçi kafilesinin varışından en az bir hafta 
önce Türk Hükûmeti’ne bilgi verilecekti84.

Mezarlara, mezarlıklara, toplu ceset çukurlarına ve anıtlara ilişkin sorunları 
yerinde çözmekle mükellef olmak üzere İngiltere, Fransa ve İtalya hükûmetleri 
birer komisyon atayabileceklerdi. Bu komisyonlarda Türk ve Yunan hükûmetleri 
de birer temsilci bulundurabileceklerdi. Komisyonlar özellikle cesetlerin gömül-
düğü ya da gömülmüş olabileceği bölgeleri bularak mezarları, toplu ceset çukur-
larını ve anıtları tespit edecek, gerekli bulmaları halinde mezarların bir araya 
toplanması için gereken koşulları tayin edecek, Türk temsilcisi ile anlaşarak top-
lu mezarlıklar, çukurlar ve dikilecek anıtların yerlerini belirleyecek kullanılacak 
arsa genişliğini, zorunlu en düşük düzeyde tutarak bu yerlerin sınırlarını tespit 
edeceklerdi.  Komisyonlar kendi uyrukları için yapılmış ya da yapılacak mezar-
lıkların, çukurların ve anıtların kesin plânlarını Türk Hükûmeti’ne bildirecek-
lerdi85.

Kendilerine arazi ayrılan hükûmetler, işbu toprakları antlaşmada öngörü-
lenden başka bir biçimde kullanmamayı ve kullanmaya izin vermemeyi taahhüt 
ettiler. Söz konusu araziler deniz kıyısında bulunuyorsa, kıyı toprakları verildiği 
hükûmetlerce herhangi bir kara ve deniz gücü için ya da ticaret amacıyla kulla-
nılmayacaktı86.

Söz konusu arazilerin İngiltere, Fransa ve İtalya hükûmetlerine bırakılma-
sına ilişkin yasal ve yönetimsel gerekli önlemler Türk Hükûmeti’nce antlaşmada 
öngörülen bildirimi izleyecek altı ay içinde alınacaktı. Kamulaştırma yoluna 
gidildiği takdirde masrafları Türk Hükûmeti karşılayacaktı87.

84 Lozan Antlaşması, m. 129.
85 Lozan Antlaşması, m. 130.
86 Lozan Antlaşması, m. 131.
87 Lozan Antlaşması, m. 132.
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İngiltere, Fransa ve İtalya Hükûmetleri uyruklarının mezarlarının, mezar-
lıklarının, toplu ceset çukurlarının ve anıtlarının yapımı, düzenlenmesi ve ba-
kımı işlerini uygun görecekleri her hangi bir kuruma bırakmakta özgür olacak-
lardı. Yalnız bu kurumların askeri bir niteliği bulunmayacaktı. Mezarların bir 
araya getirilmesini, mezarlık ve toplu ceset çukurlarının kurulmasını sağlamak 
üzere, cesetlerin mezarlardan çıkarılması ve başka bir yere götürülmesi ve ken-
dilerine arsa ayrılan hükûmetlerce yurtlarına iadesi kararlaştırılacak cesetlerin 
mezarlardan çıkarılıp taşınması işlerini yaptırma hakkına yalnız bu kurumlar 
sahip olacaktı88.

İtilaf hükûmetleri, kendilerine tahsis edilecek arazileri koruma vazifesini 
kendi uyrukları arasından seçecekleri bekçilerle sağlama hakkına sahip olacak-
lardı. Türk makamları bu bekçilere yardım edecek, bu bekçiler savunma amaçlı 
bir tabanca ya da otomatik tabanca taşıyabilecekler ancak bunlar hiç bir askeri 
niteliğe haiz olmayacaklardı89.

Söz konusu araziler Türk makamlarınca hiç bir kira bedeline, resim ya da 
vergiye bağlı tutulmayacaktı. İtilaf temsilcileri ile bölgeyi ziyaret etmek isteyen 
kişiler her zaman bölgeye serbestçe girebileceklerdi. Türk Hükûmeti söz konusu 
arazilere çıkan yolların bakımını ebediyen üstlenecekti. Yine Türk Hükûmeti, 
bölgede bakımla görevli kişilerin gereksinimleri ve toprakların sulanması için 
gerekli suyu sağlayabilmeleri konusunda her türlü kolaylığı gösterecekti90.

İtilaf hükûmetleri Türkiye›den ayrılan topraklar dâhil olmak üzere 
hâkimiyetlerindeki topraklarda gömülü Türk askerleri için mezarlar, mezar-
lıklar, toplu ceset çukurları ve anıtlar kurulması için belirlenen hükümlerden 
yararlanma hakkını Türkiye Hükûmeti’ne tanıyacaklardı91. Yalnız “Anzak böl-
gesine” ilişkin hüküm kapsam dışında bırakılmıştı. Yani Türkiye, İtilaf Devlet-
lerinin hâkimiyeti altındaki hiçbir bölgede, “Anzak bölgesi” olarak tarif edilen 
bölge için tanınan ayrıcalıklı haklardan istifade edemeyecekti.

Lozan Antlaşması yabancı mezarlık ve anıtların yer aldığı bölge üzerindeki 
Türk hâkimiyetine önemli sınırlamalar getirdi. Arıburnu (Anzak) mevkisinin 
mezarlık ve anıt alanı dışında hiçbir amaçla kullanılmamasına dair hüküm, 

88 Lozan Antlaşması, m. 133.
89 Lozan Antlaşması, m. 134.
90 Lozan Antlaşması, m. 135.
91 Lozan Antlaşması, m. 136.
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Türkiye lehine görünmekle beraber Türkiye’nin egemenlik haklarını kısıtlan-
dırdı. Türkiye’nin bu bölgede tarım, hayvancılık, sanayi, turizm, madencilik 
gibi hayati öneme sahip ekonomik faaliyetlerde bulunması imkânsız hale geldi. 
Bölgede altın madeni olduğu tespit edilse dahi Türkiye’nin bu madenden yarar-
lanması mümkün değildir. Üstelik bölgede rıhtım, mendirek, iskele vs. yapımı-
nın yasaklanmasıyla Türkiye’nin bölge kıyılarından yararlanması da engellendi. 
Açıkça belirtilmese de Türkiye’nin söz konusu bölgeyi askeri müdafaa ya da 
taarruz amaçlı kullanması da yasaklandı. Çanakkale Savaşları sırasında bu böl-
gedeki mücadelenin oynadığı rol göz önüne alındığında bölgenin önemi daha 
iyi anlaşılacaktır. 

Sevr Antlaşması’ndan farklı olarak I. Dünya Savaşı sırasında Romanya top-
raklarında şehit düşen Türk askerlerinin mezarları için antlaşmaya bir madde 
eklenmişti. Buna göre Romanya topraklarında 27 Ağustos 1916’dan beri ölen 
Osmanlı kara ve deniz askerleri ve savaş tutsaklarının mezarları, toplu ceset çu-
kurları ve adlarına dikilen anıtların bakımı ile sivil tutuklulara ilişkin diğer 
yükümlülükler için Romanya Hükûmeti ile Türk Hükûmeti arasında özel bir 
antlaşma92 yapılacaktı93.

İngiliz Gelibolu Harp Mezarlıkları Komisyonu (İGHMK)’nun Kurul-
ması ve İnşa Çalışmalarının Tamamlanması

23 Ağustos 1923 tarihinde Türkiye, Lozan Antlaşması’nı onayladı. İstan-
bul İngiliz Yüksek Komiseri 26 Aralık 1923 tarihinde TBMM temsilcisine, 
İGHMK’nu kurduklarını bildirerek TBMM’nin de bu komisyona temsilci ata-
masını talep etti. Esasında İngilizler yeni bir komisyon kurmamış İHMK’nu 
İGHMK’na dönüştürmüşlerdi.  İngilizler İGHMK’na Roland Streater,  E.E. 
Kerr, C.E. Hughes ve F.C.B. Jones adlı memurları tayin ettiler94. Türk Hükümeti 

92 Lozan Antlaşması, m. 126.
93 1932 yılında Türkiye’nin Bükreş Büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver’in teşebbüsleri neti-

cesinde isimleri tespit edilen 400 şehidin ayrı ayrı, 535 şehidin ise toplu kabre nakledilmesiyle 
“Bükreş Türk Şehitliği”, ismi tespit edilen 12 şehidin aynı kabirde, ismi tespit edilemeyen 742 
şehidin toplu kabirde bulunduğu Braila “Türk Şehitliği” kurulmuştu. Yavuz Donat, “Bükreş 
Türk Şehitliği”, Sabah Gazetesi, 1 Temmuz 2010.

94 “Henderson’dan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 28 Ağustos 1923 Tarihli Mektup”, FO, 
371/9170, E 8820; “Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Umûr-ı Siyasîye Müdüriyeti 
Umumiyesi’nden Hariciye Vekâleti Dersaadet Murahhaslığı’na 21 Şubat 1340 Tarihli Telg-
raf”, HR.İM, 55/4, Lef 5.
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ise antlaşmanın uluslar arası hukuka göre geçerli olabilmesi için İngiltere’nin de 
Lozan Antlaşması’nı onaylaması gerektiğini hatırlattı. Lozan Antlaşması henüz 
İtilaf Devletleri tarafından tasdik edilmediğinden Türkiye, ilgili komisyonlara 
temsilci atamak istemiyordu. Bu arada “İngilizler işgal döneminde başlattıkla-
rı inşa çalışmalarına devam ediyorlardı. İGHMK’nun resmen teşkil edilmemiş 
olması ve mezarlıklar meselelerini mahallinde tetkik ve halle memur Türk mümes-
silin bulunmaması İngilizlerin Gelibolu’ da yüzlerce amele ile kontrolsüz ve başlı 
başlarına inşaat faaliyetleri yürütmelerine neden oluyordu. Bu durum sonradan 
devletçe telafi edilemeyecek bir takım mahzurları tevellüt edebilirdi”. Gelibolu’da 
bulunan Üçüncü Kolordu Kumandanı Hariciye Nezareti’ne müracaat ederek 
keyfiyetin münasip bir şekilde İngiliz mümessilliğine bildirilmesini rica etti. 
Bu arada kumandan inşaatı tetkik etmek üzere Binbaşı Reşad Bey’i sivil olarak 
bölgeye gönderdi95. 

Yapılan tahkikat neticesinde inşa çalışmalarının iç yüzü açık bir şekilde 
ortaya çıktı. Gelibolu’da işgal zamanında İngilizler tarafından terk edilmiş 
olan beş yüz kadar muhtelif şekil ve ebatta baraka, birkaç kamyon, otomobil, 
motor bot, telefon teli vs. bulunmaktaydı. Bunları Hilal-i Ahmer satın almıştı. 
Türk Hükûmeti, buralarda muhacirleri iskân etmeyi düşünüyordu. Oysa İngi-
liz mezarlıklarını inşa eden komisyon ve inşaat heyeti bu barakalarda ikamet 
ederek kalan araç ve malzemelerden yararlanıyordu. İngilizler inşaat çalışmala-
rını fasılasız bir şekilde sürdürüyorlardı. İnşa çalışmalarını yürüten komisyon 
Hughes’un başında bulunduğu İHMK idi. Bu komisyon Avusturalyalı ve İngiliz 
olmak üzere on iki kişiden mürekkepti. Komisyon üyelerinin tamamı ihtiyat za-
biti idi. Komisyon inşa çalışmalarını Malvil’in riyasetindeki inşaat kumpanya-
sı aracılığıyla yürütüyordu. Bu kumpanya merkezi Londra’da bulunan İnşaat-ı 
Umumiye Müteahhitliği Şirketi’ne mensup olup tamamen İngilizlerden müte-
şekkildi. Kumpanyada mühendis, usta, taşçı ve işçiler istihdam edilmişti. İşçiler 
203 Türk, 38 İngiliz, 34 İtalyan, 18 Müslüman İranlı, 79 Rum, 75 Ermeni, 28 
Yugoslav, 76 Wrangel tebaasından Rus, 13 Yunanlı, 8 Bulgar ve 5 Fransız olmak 
üzere toplam 582 kişiden ibaretti. İngilizlerin inşasına devam ettiği mezarlık ve 
abidelerin toplamı 30 adetti. Gelibolu Valisi işgal zamanında İngiliz mezarlık-

95 “Üçüncü Kolordu Kumandanı’ndan Hariciye Vekâleti Dersaadet Murahhaslığı’na 13 
Kânunuevvel 1339 (Aralık1923) Tarihli Rapor ve Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti 
Umûr-ı Siyasîye Müdüriyeti Umumiyesi’nden Hariciye Vekâleti Dersaadet Murahhaslığı’na 2 
Nisan 1340 Tarihli Telgraf”, HR.İM, 55/4, Lef 10, 21.
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ları için en güzel mıntıkaların seçildiğini vurgulayarak Lozan Antlaşması’nda 
belirtilen mezarlıkların inşasına devam edildiğini bildirdi. Mezkûr mezarlık-
lardan 23’ü Arıburnu, dördü Anafartalar, ikisi Seddülbahir’de olup bir de abide 
inşa ediliyordu.  İngilizler inşaat mahalline İngiliz bayrağı asmışlardı. Vali’nin 
ihtarı üzerine İngiliz bayrağı Türk bayrağı ile birlikte asıldı96. 29 Kasım 1925 
tarihinde hükûmet, Lozan Antlaşması’na göre Fransız, İtalyan ve İngiliz mezar-
lıklarına her gün değil, yalnız özel günlerde Türk bayrağı ile birlikte asılmasına 
dair bir karar aldı97.

Gelibolu yarımadasındaki çalışmaları yürüten Albay Hughes, İHMK’na 
bir mektup yazarak Lozan Antlaşması’nı incelediğini ve İtilaf Devletlerinin ayrı 
komisyonlar kurması yerine müttefikler arası karaktere sahip müşterek bir ko-
misyon kurmalarını önerdi. Hughes ile aynı fikirde olan İHMK’nun Londra’da-
ki merkezi, İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na müracaat ederek uygun bulunması ha-
linde Fransa ve İtalya ile temasa geçilmesini tavsiye etti98. Fakat İngiliz Dışişleri 
Bakanlığı, TBMM’nin kabul etmeyeceğini bildiğinden işgal dönemine mahsus 
alışkanlıkların tezahürü olan bu öneriyi reddederek her devletin ayrı bir komis-
yon kuracağını bildirdi99. Bundan sonra Türkiye’deki İngiliz yetkililer Lozan 
Antlaşması’nın öngördüğü mezarlıklar komisyonunun resmen kurulması için 
harekete geçtiler. İngiliz Yüksek Komiseri Henderson, Lozan Antlaşması’nda bir 
kısıtlama olmamasına rağmen Hughes dâhil komisyona askeri rütbeyle görevli 
atanmaması gerektiğini ifade etti. Henderson askeri rütbeyle atama yapılma-
sı halinde Türklerin kurulacak komisyona kuşku ile bakacaklarını ve bu ko-
misyonların rahat çalışamayacaklarını düşünmekteydi100. Sonunda yaşanabile-
cek muhtelif meselelerin çözülebilmesi amacıyla İHMK Başkan Vekili Fabian 
Ware’in Türkiye’ye gönderilmesine karar verildi101.

96 “Gelibolu Valisi’nin Raporu”, HR.İM, 55/4, Lef 14-16.
97 “Başvekâlet’ten 29 Teşrinisani(Kasım) 1925 Tarihli Kararname”, Cumhuriyet Arşivi (CA), 

Fon No: 30 18 1 1, Yer Numarası Kutu No: 16, Dosya Gömleği No: 74, No: 3, Dosya Nu-
marası: 231-2.

98 “Albay Hughes’dan İmparatorluk Harp Mezarları Komisyonu’na (tarihsiz) Mektup ve İm-
paratorluk Harp Mezarları Komisyonu’ndan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 10 Ağustos 1923 
Tarihli Mektup”, FO, 371/9170, E 8189.

99 “İngiliz Dışişleri Bakanlığı’ndan İmparatorluk Harp Mezarları Komisyonu’na ve Henderson’a 
17 Ağustos 1923 Tarihli Mektuplar”, FO, 371/9170, E 8189.

100 “Henderson’dan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 28 Ağustos 1923 Tarihli Mektup”, FO, 
371/9170, E 8820.

101 “İmparatorluk Harp Mezarları Komisyonu’ndan İngiliz Dışişleri Bakanlığı’na 15 Ekim 1923 
Tarihli Mektup”, FO, 371/9170, E 10220. 
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Çanakkale’de bulunan Türk yetkililer İngilizlerin Arıburnu haricinde 
mezarlık inşa edemeyeceklerini bildirdiler. Ancak İngiliz mümessilliği Lozan 
Antlaşması’nın 129. maddesinde Arıburnu mıntıkasından bahsedilmesinin bu 
mıntıka haricinde mezarlık inşa edilemeyeceği anlamına gelmediğini ve inşa 
çalışmalarına engel olunması halinde ciddi sorunlar yaşanacağını bildirdi. Ha-
riciye Nezareti Lozan Konferansı zabıtlarına atıfta bulunarak Türk temsilcile-
rinin İngiliz mezarlarının bir yerde toplanması için teklifinde bulunduklarını 
fakat buna dehşetle mukabele edilmesi üzerine ısrar edemediklerini ve sadece 
komisyona dâhil edilecek Türk temsilci delaletiyle müdahale ya da itirazda bu-
lunulabileceğini aksi takdirde itiraz edilemeyeceğini ve Lozan’a göre İngilizlerin 
haklı olduğunu bildirdi102. 

İngilizlerin kurduğu İGHMK’na Türkiye’nin temsilci atamaması İn-
gilizlerin istedikleri gibi hareket etmelerine yol açıyordu. İngiltere’nin Lozan 
Antlaşması’nı onaylamadan evvel Türk temsilcinin göreve başlamaması yönün-
deki karar, hukuken doğru olsa da fiilen ileride telafisi imkânsız sorunlara yol 
açabilirdi. Bunun bilincinde olan Türk Erkan-ı Harbiye Riyaseti, İGHMK’na 
Türk temsilci olarak İstanbul Liman Dairesinden Bahriye Kıdemli Yüzbaşı Si-
noplu İsmail Hakkı Efendi’nin tayin edildiği bildirdi103. 26 Şubat 1924 tarihin-
de İsmail Hakkı Efendi’nin Türk temsilcisi olduğu İngiliz Yüksek Komiseri’ne 
bildirildi104. İsmail Hakkı Efendi 9 Mart 1924 tarihinde Gelibolu Yarımadası’na 
giderek komisyona dâhil oldu105. 

İsmail Hakkı Bey’in İGHMK’na atanması üzerine İngiliz Temsilcisi Lid-
say, Adnan Bey’e müracaat ederek Türkiye’nin sadece Lozan Antlaşması doğ-
rultusunda İGHMK’na temsilci atayabileceğini, Türkiye’deki diğer mezarlık-
larla ilgili meseleleri çözecek komisyonlara temsilci atama hakkının olmadığını 
bildirdi. İngilizler, Türkiye’nin her tarafında ve ez cümle Anadolu’da bulunan 
mezarlıklar umûruyla da meşgul olacak bir harp mezarlıkları komisyonu teş-

102 “TBMM Hariciye Vekâleti Umûr-u Siyasîye Müdüriyet-i Umumiyesi’nden Hariciye Vekâleti 
İstanbul Murahhaslığı’na 19 Mayıs 1340 Tarihli Tezkire”, HR.İM, 55/6, Lef 1-5.

103 “Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Umûr-ı Siyasîye Müdüriyeti Umumiyesi’nden Hari-
ciye Vekâleti Dersaadet Murahhaslığı’na 21 Şubat 1340 Tarihli Telgraf”, HR.İM, 55/4, Lef 5.

104 “TBMM İstanbul Murahhaslığı’nın İngiliz Temsilcisi Lindsay’a 26 Şubat 1340(1924) Tarihli 
Notası”, HR.İM, 55/4, Lef 1-2.

105 “Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekaleti Umur-ı siyasiye Müdüriyeti Umumiyesi’nden Hari-
ciye Vekaleti Dersaadet Murahhaslığı’na 2 Nisan 1340(1924) Tarihli Telgraf”, HR.İM, 55/4, 
Lef 21.
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kil etmeyi plânlıyorlardı106. İngilizler, İsmail Hakkı Bey’in salahiyetinin sadece 
Gelibolu için geçerli olduğunu ve bu cihetle adı geçenin haiz olduğu salahiyetin 
buna göre düzenlenmesini istediler107. Bu arada İGHMK’na bağlı inşaat şirketi 
kış şartlarını gerekçe göstererek işçileri dağıtmaya başladı.  Bundan endişe eden 
Harbiye-i Umumiye Riyaseti, komisyonun inşa işini uzatmak ve bölgede uzun 
süre kalmak istediğini düşünüyordu. Komisyon üyelerinin I. Dünya Savaşı’nda 
görev yapan ihtiyat zabitlerinden teşekkül etmiş olması ayrıca mahzurlu idi. Bu 
nedenle Erkan-ı Harbiye, inşaatın daha ne kadar devam edeceği hakkında İngi-
liz mümessilliğinden izahat istenmesini talep etti108.

Gerçekten de İngilizler yarımadada lüzumundan ziyade teşkilat vücuda 
getirmişlerdi. İngilizlerin Eceabat kazası dâhilinde elektrik ve telefon hatla-
rı dahi döşedikleri tespit edildi. Türk Hükûmeti’nin izni olmadıkça memle-
ket dâhilinde böyle umumi inşaatın istimali uygun değildi. Hariciye Nezareti, 
İstanbul Murahhaslığı’ndan bu hususta İngiliz mümessilinin nazarı dikkatini 
çekmesini talep etti109.

Lozan Antlaşması’nın onaylanmasının ardından İngiliz, Fransız ve İtalyan 
temsilciler TBMM’ne müracaat ederek kuracakları mezarlıklar komisyonlarının 
hukuken tanınması için temsilci atanmasını talep ettiler110. Türk Hükûmeti, İs-
mail Hakkı Bey’in yerine emekli erkânı harbiye miralaylarından Şükrü Bey’i İn-
giliz komisyonuna, Salih Bey’i İtalyan komisyonuna, Alaaddin Bey’i Fransa ko-

106 Hughes, başında bulunduğu İHMK’nun Çanakkale’de faaliyette bulunacağını, diğer komis-
yonun ise Türkiye’deki diğer mezarlıklarla ilgileneceğini ileri sürmekteydi. İngilizler, Türki-
ye’deki diğer mezarlıklara ait listeler hazırlattılar. Bunların içerisinde Adapazarı, Adana, Afyon 
Karahisar, Ayıntab, Amanos, Ankara, Yozgat, Bağçe, Bilemedik, Bor, Bostancık, Bozantı, 
Bursa, Buca, Bodrum, Çanakkale, Çankırı, Kilikya, Darıca, Denizli Kayseri, Taşkışla gibi 
yerleşim alanları bulunuyordu. “Hughes’dan İngiliz Elçiliği’ne 7 Temmuz 1924 Tarihli Me-
morandum Sureti”, HR.İM, 55/6, lef 5-8. 

107 “Lidsay’dan Adnan Bey’e 30 Haziran 1924 Tarihli Nota ve İstanbul Murahhaslığı’ndan Hari-
ciye Vekâleti’ne 2 Temmuz 1340 Tarihli Tezkire”, HR.İM, 55/6, lef 4, 4/9.

108 “Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Umûr-ı Siyasîye Müdüriyeti Umumiyesi’nden Ha-
riciye Vekâleti Dersaadet Murahhaslığı’na 15 Kânunuevvel 1339 Tarihli Tezkire”, HR.İM, 
55/4, lef 1.

109 “Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Umûr-ı Siyasîye Müdüriyeti Umumiyesi’nden Ha-
riciye Vekâleti Dersaadet Murahhaslığı’na 27 Kânunuevvel 1339 Tarihli Tezkire”, HR.İM, 
55/4, Lef 3.

110 “TBMM Hariciye Vekâleti Umûr-u Siyasîye Müdüriyet-i Umumiyesi’nden Hariciye Vekâleti 
İstanbul Murahhaslığı’na 5 Nisan 1341 Tarihli Tahrirat”, HR.İM, 55/8. Lef 6.
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misyonuna tayin ettiğini resmen bildirdi111. İtalyan Komisyonu, Çanakkale’de 
değil İtalyan mezarlarının yoğun olduğu İzmir ve çevresinde faaliyette buluna-
caktı. İtalya’nın İstanbul’daki mümessili, Lozan’ın 131. maddesine göre kurduk-
ları komisyona, Teğmen S. Vitelli ve Yüzbaşı D. Pasifici’nin atandığını bildirdi. 
İtalyanlar, İngilizlerden farklı olarak kurdukları komisyonun işe başlayabilmesi 
için Tük Hükûmeti tarafından atanacak murahhasın isminin bildirilmesini ta-
lep ettiler112. 

İtalya 28 Kasım 1924 tarihinde mezarlıklar komisyonuna D. Pasifici’nin113, 
İngiltere 30 Kasım 1924 tarihinde C.E. Hughes ve Vickery’nin114, Fransa 4 Ara-
lık 1924 tarihinde Kumandan Bourdeau ve Mimar Armao’nun tayin edildiğini 
bildirdi115. Ancak İtilaf Devletleri, komisyon üyelerini yine askerler arasından 
atamışlardı. Bu nedenle Türk Hükûmeti komisyonların askeri mahiyete haiz 
olmaması konusunda oldukça hassastı. Türk Hükûmeti mezarlık ve abide için 
terk edilecek arazinin hiçbir askeri ehemmiyetinin olmamasına dikkat edilme-
sini istedi. Mesele çözülene kadar İtilaf komisyonlarındaki üyeler, ihtiyat zabiti 
veya emekli asker olsalar dahi bunların üniformalarıyla vazife yapmalarına mü-
saade edilmeyecekti116. Bu vesile ile Türk Hükûmeti’nin hassasiyeti bir kez daha 
İtilaf temsilcilerine bildirildi117. İtalyan mümessili Montana, sivil memur bulun-
madığından asker tayinine mecbur kaldıklarını ifade ederken İngiliz temsilcisi 
Lindsay, altı aydan fazla bir zamandan beri ifayı vazife ettiği halde Hughes’la 
ilgili bir itirazda bulunulmadığını hatırlattı118. Türk Hükûmeti’nin itirazını sür-

111 “İstanbul Murahhaslığı’ndan İngiliz Temsilciliği’ne 12 Nisan1926 Tarihli Nota”, HR. İM, 
55/8,  Lef, 3.

112 “İtalya Siyasî Temsilcisi’nden Alınan 6 Kasım 1924 Tarihli Takrir ve Dersaadet 
Murahhaslığı’ndan Hariciye Vekâleti’ne 10 Teşrinisani 1340 Tarihli Tezkire”, HR.İM, 55/6, 
Lef. 1-2, 5. (lef2)

113 “İtalyan Heyeti’nden Hariciye Vekâleti’ne 28 Kasım 1924 Tarihli Nota”, HR.İM, 55/7, lef 
11.

114 “İngiliz Heyeti’nden Hariciye Vekâleti’ne 30 Kasım 1924 Tarihli Nota”, HR.İM, 55/7,  lef 9.
115 “Fransız Temsilciliği’nden 4 Aralık 1924 Tarihli Nota”, HR.İM, 55/7, lef 12.
116 “Hariciye Vekâleti’nden İstanbul Murahhaslığı’na 2 Mayıs 1341 (1925) Tarihli Telgraf ve 

“İstanbul Murahhaslığı’ndan İngiliz Temsilciliği’ne 9 Mayıs 1341 (1925) Tarihli Nota”, HR. 
İM, 55/8,  lef 2, 13.

117 “TBMM Hariciye Vekâleti Umûr-u Siyasîye Müdüriyet-i Umumiyesi’nden Hariciye Vekâleti 
İstanbul Murahhaslığı’na 1 Teşrinisani 1340 Tarihli Tamim”, HR.İM, 55/7, lef 7.

118 “Hariciye Vekâleti İstanbul Murahhaslığı’ndan TBMM Hariciye Vekâleti Celilesi’ne 31 
Kânunuevvel 1340 Tarihli Tezkire”, HR.İM, 55/7, Lef 1-2.
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dürmesi üzerine İngiliz mümessilliği, Hughes’un zamanında asker olduğunu 
ancak hali hazırda askerlikten ayrılarak sivil olduğun bildirdi119. Fakat bu doğru 
bir bilgi değildi. Elde edilen istihbarat, Hughes’un, 100 Numaralı Worcestershi-
re and Oxfordshire alayına mensup bir ihtiyat zabiti olduğunu gösteriyordu120. 
Komisyonların askerî ve sivil olup olmadıklarına ilişkin tartışmalar süre dursun 
İstanbul’dan gönderilen bir Türk heyeti Gelibolu’daki inşaatı teftiş ettiğinde 
çalışmalara devam edildiğini gördü. Bu heyet inşa çalışmalarının 1925 yılı Ha-
ziran ayında bitireceği bildirdi121. Bu arada İngilizler inşa çalışmalarının büyük 
bir kısmını tamamlayarak tesis ettikleri mezarlık ve abidelerin düzenlenecek bir 
törenle resmen açılmasını talep ettiler. Türk Hükûmeti de mezarlıklarının resmi 
açılışı münasebetiyle icra edilecek merasime bir defaya mahsus olmak ve emsal 
teşkil etmemek üzere izin verme kararı aldı122. 5 Mart 1925 tarihinde merasi-
me izin verildiği İngiliz temsilcisine bildirildi123. Bundan sonra Hughes İngiliz 
Harp Mezarlıkları Komisyonu Müfettişi olarak tayin edildi. İngiliz Harp Me-
zarlıkları Komisyonu Gelibolu’daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Hughes 
dâhil komisyon üyeleri incelemelerde bulunmak ya da Türk temsilcisi Şükrü 
Bey ile temasta bulunabilmek amacıyla Türk Hükûmeti’nden izin almak zorun-
da kalacaklardı124. 

İngilizler, işgal döneminde olduğu gibi Gelibolu mezarlıkları için İngiltere 
ve İtalya’dan getirilecek mezar taşlarının gümrük resminden istisnasını talep 
ettiler. Ancak bunun mümkün olmadığı münasip bir lisanla kendisine bildi-
rildi125. Neticede İngilizler 1926 yılı başlarına kadar 9,000 mezar bloğu içeren 
mezarlıkları tamamladılar126. Ancak bu kez de inşa meselesinin yerini ziyaret 
meselesi aldı. 

119 “İngiliz Mümessilliği’nden 16 Şubat 1925 Tarihli Nota”, HR.İM, 55/7, lef 27.
120 “Hariciye Vekâleti’nden İstanbul Murahhaslığı’na 29 Kânunusani 1341 Tarihli Telgraf”, 

HR.İM, 55/7, lef 28.
121 TBMM Dersaadet Murahhaslığı’ndan Hariciye Vekâleti’ne 17 Kânunusani 1340 Tarihli Tez-

kire, HR.İM, 55/4, Lef 11.
122 “Şükrü Kaya’nın 3 Mart 1925 Tarihli Beyannamesi”, HR.İM, 55/7, lef 29.
123 “İstanbul Murahhaslığı’ndan İngiliz Temsilciliği’ne 5 Mart 1925 Tarihli Nota”, HR.İM, 

55/7, lef 24.
124 “Lindsay’dan Nusret Bey’e 19 Ocak 1926 Tarihli Takrir”, HR.İM,252/21.
125 “Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Umûr-ı Siyasîye Müdüriyeti Umumiyesi’nden Hari-

ciye Vekâleti İstanbul Murahhaslığı’na 14 Nisan 1340 Tarihli Telgraf”, HR.İM, 55/4, Lef 22.
126 Çanakkale Deniz Savaşları 1915, s. 319.
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Cumhuriyet Dönemi Başlarında Harp Mezarlıklarının Ziyaret Edil-
mesi ve “Anzak Günü”

Gelibolu’da henüz inşa çalışmaları sürerken askeri ve sivil ziyaretçiler me-
zarlıkların bulunduğu mıntıkayı ziyaret etme talebinde bulunmuşlardı. Bölgeyi 
işgal altında tutan İngilizler bu ziyaretçilere izin vermişlerdi. Bu anlamda ilk 
büyük ziyaretçi kafilesi 24 Nisan 1920 tarihini “Anzak Günü” kabul ederek bir 
anma töreni düzenlemişti127. Bundan sonra ziyaretçi kafileleri mıntıkayı ziyaret 
etmeyi sürdürdüler. Lozan Antlaşması’ndan sonra bölgeyi ziyaret etmek isteyen-
lerin Türkiye’den izin alması gerekiyordu.

17 Ocak 1924 tarihinde İngiliz temsilcisi Henderson, Avustralya Başbakanı 
Stanley Bruce ve İHMK Başkan Vekili Fabian Ware’in Gelibolu’da bulunan İn-
giliz mezarlıklarını ziyaret etmek istediğini bildirerek bu ziyarete müsaade edil-
mesini talep etti128. Türk sınırından içeri girişinden itibaren Edirne Valisi’nin 
gönderdiği temsilci tarafından karşılanan heyet Türk yetkililerin göstermiş 
olduğu ilgiden oldukça memnun kaldı. 6 Şubat 1924 tarihinde Stanley Bru-
ce, yanında İHMK Başkan Vekili Fabian Ware olduğu halde İstanbul’a vardı. 
İstanbul’da TBMM adına Dr. Adnan Bey heyete yakın ilgi gösterdi. 8 Şubat 
1924 tarihinde İngiltere’nin İstanbul’daki temsilcisi Henderson ve İHMK Baş-
kanı Albay Hughes heyetle beraber Gelibolu’ya gittiler. Yaklaşık üç gün boyunca 
Gelibolu’daki mezarlıkları ziyaret eden Avusturalya Başbakanı uzak noktalarda 
tek başına kalan mezarları dahi inceledi. Gelibolu Valisi heyetle görüşmesinde 
İHMK çalışmalarına her türlü yardımı yapması için Ankara’dan talimat aldığı-
nı bildirdi. Henderson, Mustafa Kemal Paşa’nın da Gelibolu yarımadasını teftiş 
etmesini temenni etmekteydi. Fakat bu temenni gerçekleşmedi. 10 Şubat 1924 
tarihinde Bruce Çanakkale’den ayrıldı. Henderson, Albay Hughes’un Gelibo-
lu’daki Türk yetkililerle çok sıcak ilişkiler kurduğunu ve mezarlıklarla ilgili ça-
lışmaların kesintisiz bir şekilde devam ettiğini hükûmetine bildirdi. Anlaşılan 
Henderson mezarlıklarla ilgili düzenlemelerden oldukça memnundu. Hender-
son komisyonun, I. Dünya Savaşı sırasında İngiltere’nin oynadığı önemli rolü 
simgeleyen mükemmel bir anıt tesis ettiğini düşünüyordu129.

127 Bean, a.g.e., s. 332.
128 “Henderson’dan Adnan Bey’e 17 ve 27 Ocak 1924 Tarihli, Adnan Bey’den Hariciye Vekâleti’ne 

18, 23 ve 28 Ocak 1924 Tarihli Tezkireler”, HR. İM, 238/30; 238/45; 238/63.
129 “Henderson’dan Macdonald’a 11 Şubat 1924 Tarihli Mektup”, FO, 424/255, No. 33.
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Avustralya Başbakanı dâhil kanunî bir şekilde ziyaret gerçekleştirenler 
memnuniyetlerini bildirdikleri halde zaman zaman İngiliz temsilciler, ziyaretler 
esnasında Türk yetkililerin bazı engeller çıkardıklarına dair şikâyetlerde bulu-
nuyorlardı130. Şikâyetlere neden olan vakalar incelendiğinde Türk yetkililerin 
son derece haklı olduğu görülmektedir. Çünkü ziyaretçiler ya izin almaksızın 
ziyaretlerini gerçekleştirmek istiyor, ya da izin verilen mıntıkanın dışına çık-
mak istiyorlardı. Türk yetkililer de haklı olarak bunlara izin vermiyorlardı131. 
1926 yılı içerisinde 270 kişiden mürekkep bir İngiliz kafilesi mezarlıkları zi-
yaret etmek amacıyla Gelibolu’ya gelmek istediğini bildirdi. Mahalli idareciler 
bu kafilenin Seddülbahir’deki İngiliz mezarlığını ziyareti için gerekli kolaylık-
ları sağladı. Kafile, Seddülbahir’de dini bir tören düzenledikten sonra Anafar-
talardaki mezarları da ziyaret etmek istediğini bildirdi. Fakat yetkililer Lozan 
Antlaşması’na aykırı olduğunu bildirerek bu talebi reddettiler. “Hiç yok yere 
mesele çıkaran” kafile, tepki göstermek amacıyla üç gün kalacağını bildirdiği 
halde bir gün kalarak Çanakkale’yi terk etti. Kafile temsilcileri 6 Eylül 1926 
tarihinde İngiliz Elçiliği’ne bir protesto çekti. İngilizler Elçiliği de 14 Eylül 1926 
tarihinde İstanbul Murahhası Nusret Bey aracılığıyla Hariciye Nezareti’ne bir 
nota verdi132. İstanbul murahhaslığı 21 Eylül 1926 tarihinde bu notaya cevap ve-
rerek ziyaretçi guruba zorluk çıkarılmadığını, yapılanların Lozan Antlaşması’na 
uygun olduğunu bildirdi133. 

Lozan Antlaşması ve uluslar arası teamüllere uygun hareket ederek ziyarette 
bulunmak isteyenlere hiçbir engel çıkarılmıyor, gerekli kolaylıklar sağlanıyordu. 
Kendilerine son derece iyi muamele edilen ziyaretçiler minnet ve şükranları-
nı iletiyorlardı. Misal olarak 1925 yılı ortalarında İngiliz mezarlıklarını ziyaret 
eden İngiliz Bahr-i Sefid Filosu kendilerine gösterilen hüsnü kabul ve nezaket-
ten dolayı hükümete teşekkürlerini iletmişti134. İngiliz Parlamentosu azasından 

130 “Nusret Bey’den Hariciye Vekâleti’ne 29 Mart 1926 Tarihli Tezkire”, HR.İM,253/8.
131 “Erkan-ı Harbiye Umumiye Riyaseti’nden Başvekâlet’e 24 Ağustos 1925 Tarihli Mektup”, 

CA,  Fon No: 30 10 0 0, Yer Numarası Kutu No: 193, Dosya Gömleği No: 321, No: 2, Dosya 
Numarası: 231.

132 “İngiliz Elçiliği’nden İstanbul Murahhaslığı’na 14 Eylül 1926 Tarihli Nota”, HR. İM, 55/9,  
Lef, 19.

133 “İstanbul Murahhaslığı’ndan İngiliz Elçiliği’ne 21 Eylül 1926 Tarihli Nota”, HR. İM, 55 /9,  
Lef, 21.

134 “Dâhiliye Vekâleti’nden Başvekâlet’e 1 Eylül 1341(1925) Tarihli Mektup”, CA, Fon No: 30 
10 0 0, Yer Numarası kutu No: 64, Dosya Gömleği No: 427, No: 16, Dosya Numarası: 69.



93

GELİBOLU YARIMADASI’NDA İTİLAF BLOKUNA AİT 
HARP MEZARLIKLARININ İNŞASI VE STATÜSÜ

Sayı: 84

Gizes’in özel yatıyla Arıburnu mezarlıklarını ziyaretine de izin verildi135. İng. 
Donanma Komutanı Amiral Piti ile Deniz Kuvvetleri Yüzbaşısı Borbdel ve aile-
lerinin yatlarıyla beraber Arıburnu ve Conkbayırı mezarlıklarını ziyaret etmeleri 
için her türlü kolaylık gösterilmişti136. Lone Pine Mezarlığı’nın inşaatının sona 
ermesi münasebetiyle açılış töreni düzenlenmesine ve “Ormond” vapurunun 
mezkûr vilayetlere turist getirmesine de müsaade edilmişti137.

 Yine 29 Nisan 1936 tarihinde Gelibolu’daki İngiliz mezarlıklarını ziyaret 
eden “Avustralya” ve “Sydney” adlı kruvazörlerinin zabitan ve efradına mahalli 
makamat ve teşekküller tarafından gösterilen hüsnü kabul ve yapılan dostluk te-
zahüratından dolayı Akdeniz Filo Kumandanı, İngiliz Büyükelçiliği aracılığıyla 
minnet hislerini iletmişti138. 

Örneklerden de anlaşılacağı üzere Türk Hükümeti ve temsilcileri hiçbir 
müşkülat çıkarmadan yabancı kafilelerin ziyaretine müsaade ediyordu. Buna 
rağmen İngiliz temsilciler, kulaktan dolma bilgilerle ziyaretçilere engel olun-
duğunu iddia ettiler139. Bu şikâyetler işgal döneminde Türk topraklarına hiçbir 
denetim olmadan giren İngilizlere uygulanan resmi prosedürden kaynaklanı-
yordu. İngilizler sömürgelerini ziyaret ediyormuş gibi Türk topraklarını ziyaret 
etmek istiyorlardı. Ancak dış politikasını eşitlik ve uluslar arası hukuka saygı 
ilkeleri üzerine inşa etmeye çalışan Türkiye’nin buna izin vermesi söz konusu 
değildi.  

Gelibolu Fransız Harp Mezarlıkları Komisyonu  (GFHMK)

Fransızlar I. Dünya Savaşı sırasında Seddülbahir’de bir mezarlık inşa etmiş-
lerdi. Yalnız mezarlık plânsız yapıldığından kale içerisindeki Türk mezarlarının 
kapısının önünde Fransız zabitanına ait kabirlerdeki haçlar görünüyor ve bunlar 

135 “Dâhiliye Vekili’nden Başvekâlet’e 2 Eylül1925 Tarihli Mektup”, CA, Fon No: 30 10 0 0, Yer 
Numarası Kutu No: 200, Dosya Gömleği No: 366, No: 1, Dosya Numarası: 239.

136  “Dâhiliye Vekili’nden Başvekâlet’e 22 Ağustos 1926 Tarihli Mektup”, CA, Fon No: 30 10 0 
0 Yer Numarası Kutu No: 200, Dosya Gömleği No: 366, No: 5, Dosya Numarası: 239.

137 “Dâhiliye Vekili’nden Başvekâlet’e 15 Mart 1925 Tarihli Mektup”, CA, Fon No: 30 10 0 0
 Yer Numarası Kutu No: 64, Dosya Gömleği No: 427, No: 1, Dosya Numarası: 69.
138 “Hariciye Vekili’nden Başbakanlığa 7 Mayıs 1936 Tarihli Mektup”, CA, Fon No: 30 10 0 0, 

Yer Numarası Kutu No: 234, Dosya Gömleği No: 580, No: 15, Dosya Numarası: 422.
139 “İstanbul Murahhaslığı’ndan İngiliz Temsilcisi’ne 2 Ağustos 1341 Tarihli Nota”, HR. İM, 

55/8, lef 23.
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rahatsızlık yaratıyordu140. Lozan Antlaşması’ndan sonra Fransızlar bu mezarlığı 
yeniden düzenlemek için gerekli komisyonu kurdular. Fransa, 4 Aralık 1924 
tarihinde mezarlık komisyonuna Kumandan Bourdeau ve mimar Armao’nun 
tayin edildiğini bildirdi141. Türkiye de Fransız Mezarlık Komisyonu’na Mehmet 
Alaaddin Bey’i tayin etti142. Fransızlardan mezarlıkların mevkileri ile ilgili bir 
liste alan Alaaddin Bey komisyonla birlikte çalışmalara başladı. Bundan sonra 
komisyon yapılacak çalışmalarla ilgili bir plân hazırladı143. 

Fransız Mezarlık Komisyonu tarafından hazırlanan plânı Türk Hükûmeti 
29 Aralık 1926 tarihinde tasdik etti144. Fransızlar plân doğrultusunda başlattık-
ları düzenleme çalışmalarını 1930 yılında tamamladılar. “French War Ceme-
tery” adlı Fransız mezarlığına dikilen abidenin açılış merasimine iştirak etmek 
üzere General Gouraud Ankara’ya gelmek istediğini bildirdi. Ziyaret organizas-
yonunu yürüten Fransız Muharipleri Cemiyeti merasime “fedakâr Türk ordusu-
nun” da katılmasını rica etti. Kendilerine ziyaretin hüsnü kabul edileceği, fakat 
emsal teşkil etmemek üzere ordunun katılmasının uygun olmadığı bildirildi145.

Fransız Büyükelçisi ile görüşen Hariciye Vekili açılış merasiminde yapıla-
cak konuşmalarda iki memleket münasebatının takviyesine medar olacak sözler 
duymak istediğini bildirdi. İstanbul’a gelen Ardeş mebusu eski nazır Damperier, 
General Gouraud ile birlikte İstanbul’a gitti. Fransızlar, Mustafa Kemal Paşa’yı 
ziyaret etme taleplerini ilettikleri halde bu ziyaret gerçekleşmedi. Fransız kafile-
si, Mustafa Kemal Paşa’ya saygılarının iletilmesini talep ettikten sonra gördüğü 
“pek dostane hüsnü kabulden çok mütehassıs” olduğunu bildirdi146.  

140 “Gelibolu Valisi’nin raporu”, HR.İM, 55/4, Lef 14-16.
141 “Fransız Temsilciliği’nden 4 Aralık 1924 Tarihli Nota”, HR.İM, 55/7, lef 12.
142 “Hariciye Vekâleti’nden İstanbul Murahhaslığı’na  4 Mart 1341 Tarihli  Telgraf”, HR.İM, 

55/7, lef 31.
143 “Fransız Mezarlıklar Komisyonu’na Tayin Edilen Alaaddin Bey’in 7 Teşrinisani 1341 Tarihli 

Raporu”, HR. İM, 55/9, Lef 3.
144 “Başvekâlet’ten 29 Aralık 1926 Tarihli Kararname”, CA, Fon No: 30 18 1 1, Yer Numarası 

Kutu No: 22, Dosya Gömleği No: 81, No: 4, Dosya Numarası: 231-13.
145  “Hariciye Vekili’nden Başvekâlet’e 5 Nisan 1930 Tarihli Mektup”, CA, Fon No: 30 10 0 0, 

Yer Numarası Kutu No: 244, Dosya Gömleği No: 649, No: 10, Dosya Numarası: 428. Ek 
1-2.

146 “Hariciye Vekili’nden Başvekalet’e14 Haziran 1930 Tarihli Mektup”, CA, Fon No: 30 10 0 0, 
Yer Numarası Kutu No: 244, Dosya Gömleği No: 649, No: 10, Dosya Numarası: 428. Ek 3.



95

GELİBOLU YARIMADASI’NDA İTİLAF BLOKUNA AİT 
HARP MEZARLIKLARININ İNŞASI VE STATÜSÜ

Sayı: 84

Sonuç

I. Dünya Savaşı öncesinde yaşanan gelişmeler Boğazlar Bölgesi’nin değe-
rini bir kat daha arttırdı. Yenidünya düzeni içerisinde tercihini Almanya’dan 
yana kullanan ya da kullanmak zorunda kalan Osmanlı Devleti, Çanakkale 
Boğazı’na yöneltilebilecek saldırılara karşı harekât plânları hazırladı. Osmanlı 
Devleti’nin Almanya’nın yanında yer alarak Boğazları kapatması üzerine hare-
kete geçen İtilaf Bloku Çanakkale Boğazı’na yönelik bir harekât düzenledi. İti-
laf Bloku Türk müdafaası karşısında hezimete uğrayarak geri çekildi. Osmanlı 
Devleti galip gelse de bu harekât her iki tarafta maddi ve manevi önemli kayıp-
lara yol açtı.  İki taraftan yarım milyona yakın insan hayatını kaybetti. 

Çanakkale Savaşlarında can kayıplarının fazla olması defin konusunda cid-
di sıkıntılara neden oldu. Savaş meydanlarında hayatlarını kaybedenlerden çok 
azı tek kişilik mezarlara defnedilebildi. Zaman, mekân ve sıhhi kaygılar nedeniy-
le kimlik tespiti dahi yapılmadan toplu ceset çukurlarına defnedilenlerin sayısı 
oldukça fazlaydı. Cesetlerin bir kısmı da defnedilmeden arazi üzerinde kaldı. 

Çanakkale Savaşlarının ertesinde Türklerin yabancılara ait mezarları kas-
ten tahrip ettiklerine dair söylentiler dolaşmaya başladı. Söylentilerin artması 
üzerine Osmanlı Hükûmeti Gelibolu’da bulunan yetkililere talimat vererek ya-
bancı mezarlıklara zarar verilmemesi için gerekli tedbirleri aldı. Buna rağmen 
İngiltere Papa’ya müracaat ederek mezarlar hakkında teşebbüste bulunmasını 
talep etti. Papalık temsilcisi tarafından yapılan tespitlerde fiziksel ve çevresel et-
kenlerden kaynaklanan sorunlarla birlikte maddi kazanç sağlamak isteyen bazı 
şahısların mezarlara zarar verdikleri ancak Osmanlı Hükûmeti’nin gerekli ted-
birleri almaya çalıştığı ortaya çıktı. 

Osmanlı Hükûmeti üzerine düşeni yapmaya çalışsa da Mondros 
Mütarekesi’nin ardından Çanakkale’yi işgal eden İngilizler harekete geçerek 
yabancı mezar ve mezarlıklarının bulunduğu bölgeyi münhasır bir bölge hali-
ne getirmeye çalıştılar. İngilizler tarafından bölgeye gönderilen MTB yabancı-
lara ait mezarlık ve kalıntıların yerleri ile cesetlerin kimliklerini tescil etmeye 
çalıştı. MTB mezarlara kasıtlı olarak zarar verildiğini ve saygısızlık yapıldı-
ğını iddia ederek bölgenin Osmanlı Hükûmeti’nin kontrolünden çıkarılması 
için meşru bir zemin bulmaya çalıştı. Osmanlı Hükûmetleri buna izin vermek 
istemeseler de İngilizler bölgeyi fiilen işgal altında tuttuklarından serbestçe 
hareket ettiler. 
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MTB’den sonra bölgeye gönderilen İHMK tescil işlemlerini tamamlayarak 
inşa çalışmalarına başladı. İHMK mezarların büyük bir kısmının bölgenin fi-
ziki yapısı ve çevresel sorunlar nedeniyle bozulduğunu, bazılarının ise Türk ve 
yabancı ayrımı yapılmaksızın taş, teneke, tahta vs. toplayan şahıslar tarafından 
yağmalandığını tespit etti. İHMK ise hükûmetin gerekli tedbirleri alamadığı-
nı ileri sürdü. İşte bu gerekçe bölgedeki Osmanlı hâkimiyetine son verilmek 
için kullanıldı. Osmanlı Hükûmeti’nin gerekli tedbirleri almadığını ileri süren 
İHMK hiçbir meşru dayanağı olmadan mezar, mezarlık, anıt ve bunlara giden 
yoların inşasına başladı. Bu uğurda bölgede bulunan Türk mezarlarının yerleri 
değiştirildi. Hatta Osmanlı Devleti tarafından yaptırılan zafer anıtı imha edil-
di.

Osmanlı hükûmetleri hasar gören mezarların tamiratı için teşebbüs-
te bulundularsa da işleri tamamen kendi denetimine alan İHMK buna izin 
vermedi. Sevr Antlaşması mezarlıkların bulunduğu bölgeyi ebediyen Türk 
hâkimiyetinden çıkarmayı amaçlıyordu. İngilizler işgalleri altındaki Gelibolu’da 
Sevr Antlaşması’nın mezarlıklarla ilgili maddelerinin büyük bir kısmını tatbi-
kata geçirdiler. 

Millî Mücadele’nin başarıyla sonuçlanması meseleye yeni bir boyut kazan-
dırdı. Bundan sonra İtilaf Bloku, Lozan Konferansı’nda taleplerini TBMM’ne 
kabul ettirmek için çaba sarf etti. Mezarlıklar meselesinde İtilaf Devletleri or-
tak bir cephe oluşturarak Sevr Antlaşması’ndaki hükümleri TBMM’ne kabul 
ettirmeye çalıştılar. Eşitlik ve karşılıklılık prensipleri çerçevesinde bir antlaşma 
imzalamayı hedefleyen TBMM temsilcileri, İtilaf Blokunun niyetini anlaya-
rak mezarlık ve anıtlar için tahsis edilecek bölge üzerinde Türk hâkimiyetini 
sürdürmeye çalıştılarsa da stratejik bir hata yaparak  Gelibolu yarımadasında 
bulunan mezarlıkların daha önceden bu amaçla ayrılmış olduğunu  bunların 
oldukları yerlerde bırakılmasını kendiliğinden kabul edeceklerini açıklayarak 
karşı tarafın eline güçlü bir koz verdiler. Oysa bölge Osmanlı Hükûmeti’nin izni 
ya da onayıyla bu amaçla tahsis edilmiş değildi. İtilaf Bloku gayrimeşru olarak 
bölgede inşa çalışmaları yürütüyordu. Bu hata, Türkiye’nin, İtilaf mezarlık ve 
anıtlarının yer alacağı bölge için belirlenen amaçlar dışındaki tüm faaliyetlerine 
sınırlama getirilmesine neden oldu. Bütün bunlardan belki de daha mühimi 
Türkiye’nin Çanakkale Savaşlarında önemli bir rol oynayan bu bölgeyi askeri 
müdafaa ya da taarruz amaçlı kullanmasının engellenmesi idi.
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Lozan Antlaşması’nın tanıdığı haklarla İngilizler 1926, Fransızlar 1930 
yılına kadar Gelibolu’da bulunan mezarlık ve anıtların büyük bir kısmını ta-
mamlayarak ziyarete açtılar. Ziyaretçiler Türk Hükümeti’nin Lozan Antlaşma-
sı doğrultusunda aldığı kararlara uygun bir şekilde Gelibolu’da bulunan me-
zarlıkları ziyaret etme hakkına sahiplerdi. Dolayısıyla Türk Hükümeti Lozan 
Antlaşması’na aykırı hareket edenlere engel olurken, mezkûr antlaşmaya uygun 
bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirmek isteyenler için her türlü kolaylığı sağladı. 
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ZİYA GÖKALP: 
TURANCILIKTAN TÜRKÇÜLÜĞE

ÖZET

Ziya Gökalp’in Türkçülük ideolojisinin farklı evreleri olduğu gibi, her dönemde onu etki-
leyen kaynaklar çeşitlidir. Bu kaynakların içinde en önemlilerinden biri, 19. yüzyılın sonunda 
resmi Ruslaştırma politikasına cevap olarak doğan Tatar ve Azerbaycan Türkçülüğüdür. Bu etki 
altında Gökalp, önceleri Türk dili konuşan bütün Türk halklarının kültürel birliği fikrini geliş-
tirmiştir. Daha sonra ise her ne kadar benzer bir kültür ve dil paylaşsalar da, Anadolu Türkle-
rinin Tatarlardan ve Orta Asya halklarından farklı olduğunu tartışarak “Dış Türklerle” arasına 
mesafe koymuştur. Bu gelişme, Gökalp’in kendisini Tatar milliyetçiliğinden, özellikle de Yusuf 
Akçura’dan ayırmasıyla başlamıştır. Gökalp, geliştirdiği Türkçülük ideolojisi çerçevesinde zama-
nının geçerli siyasa biçimi olan teritoryal ulus devlet modelini temel alarak Anadolu halklarını 
birleştirmeyi hedeflemiştir. Ona göre, Turancılığın sınırları çok geniş ve muğlaktır. Bugün hâlâ 
bazı çevreler tarafından ırkçı ya da irredantist olarak tanımlanan Gökalp, Turancı olarak nitelen-
dirildiği dönemde bile ırk ve biyolojik özelliklere her zaman mesafeli durmuş; bunların yerine dil, 
kültür ve din birliğini vurgulamıştır. Bu çalışma, “Dış Türklerle” temas halinde olan Gökalp’in 
düşüncelerinin Turancılıktan Türkçülüğe evrilişi üzerinde durmaktadır. Aynı zamanda Türk 
kültürü ve ulusuna aidiyet temaları üzerinden devlete bağlılık fikrini savunan Gökalp’in Türk-
çülüğünün köklerine ışık tutmayı hedeflemiştir.  

Anahtar Kelimeler: Ziya Gökalp, Turancılık, Türkçülük, Yusuf Akçura, Ali Bey Hüse-
yinzade. 
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ZİYA GÖKALP: 
FROM TURANISM TO TURKISM

ABSTRACT

Ziya Gökalp’s ideology of Turkism not only had different phases, but there were various 
sources which influenced him during each period. One of the most important among these was 
Tatar and Azerbaijan Turkism which emerged as a response to the official Russification policy 
at the end of the nineteenth century. Under this influence Gökalp first developed the idea of 
cultural union of all Turkish-speaking peoples. Later, arguing that Anatolian Turks are different 
from the Tatars and Central Asian peoples although they share a similar culture and language, 
he put some distance between the “Outside Turks” and himself. This began by separating himself 
from Tatar nationalism, especially from Yusuf Akçura. Gökalp aimed to unite Anatolian peoples 
through the ideology of Turkism which he developed on the basis of the territorial nation-state 
model as the current world polity at the time. According to him, the borders of Turanism were 
too broad and vague. Gökalp, who is still considered by some circles as a racist or irredentist, 
always remained at a distance from racial and biological characteristics even during the period 
when he was known as a Turanist. Instead, he emphasized unity of language, culture and reli-
gion. This study focuses on the evolution of Gökalp’s ideas from Turanism to Turkism who was 
in contact with “Outside Turks”. As well, it aims to shed light on the roots of Turkism developed 
by Gökalp who advocated the idea of loyalty to the state through a sense of belonging to Turkish 
culture and nation.  

Key words: Ziya Gökalp, Turanism, Turkism, Yusuf Akçura, Ali Bey Hüseyinzade.
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Giriş 

Günümüzde Ziya Gökalp’in hiçbir zaman Turancı olmadığını iddia eden-
lerin yanısıra, her zaman gizli ya da açık Turancılık fikrini savunduğunu id-
dia edenler de bulunmaktadır. Daha çok muhafazakar çevrelerin sahiplendiği 
Gökalp’in karşısında olanlar Gökalp’i ırkçılıkla ve dışlayıcı, hatta faşist bir ideo-
lojinin temelini atmakla suçlamaktadır. Gökalp’in düşüncelerinin Turancılıktan 
Türkçülüğe evrildiğini savunan üçüncü bir görüş daha vardır. Bu yazı üçüncü 
görüşü benimsemekte ve Gökalp’in Turancılığını, fikirlerini şekillendiren ve 
aynı zamanda dönüştüren “Dış Türkler”in etkileri kapsamında ele almaktadır. 
Diğer bir ifadeyle Gökalp’in Turancılıktan Türkçülüğe izlediği yol Çarlık Rus-
yası ve Sovyetler Birliği’ndeki gelişmelerden ayrı düşünülemez. Bu çerçevede 
Gökalp’in Turancılığının doğası da sorgulanabilir. Gökalp’in Turancılığı ırksal 
ya da siyasi değil, kültürel bir Turancılıktır ve aşağıda tartışılacağı gibi Tatar ve 
Azerbaycan Türkçülüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Landau, Pantürkçülüğün tarihini dört döneme ayırmaktadır. İlk dönem 
1865 yılı gibi başlayan, Jön Türk devriminden hemen önce sonlanan ve “bü-
yük hülyalar” dönemi olarak tanımlanan dönemdir. Bu dönem Pantürkçü 
ideolojinin özünün şekillenmesi açısından en önemli dönemdir. Daha son-
raki yıllarda Pantürkçülüğün temel kavramlarında ciddi bir dönüşüm yaşan-
mamıştır. Pantürkçü ideolojiyi  savunan ve şekillendiren en önemli aktörler 
Çarlık Rusyası Türki grupların entellektüelleridir. Bu dönemde kültürel boyut 
üzerindeki vurgu önemlidir.1 Pantürkçülere göre, Müslümanları birleştiren 
din giderek zayıflamakta ve daha az önemli hale gelmekteydi. Bu gelişme ka-
rışında Pantürkçüler Batıcılığı reddetmeyen, fakat Batı’nın sadece metod ve 
tekniğini almayı hedefleyen yeni bir çeşit Türk milliyetçiliği yaratma çaba-
sına girişmişlerdir. Çarlık Rusyasında doğan bu yeni tür milliyetçilik aslında 
terimlerini ve metodlarını ödünç aldığı Panslavizmin “ayna görüntüsüdür”. 
Özetle, 19. yüzyılın sonunda resmî kültürel Ruslaştırma politikasına bir ce-
vap olarak doğan ve henüz olgunlaşmamış Pantürkçü ideoloji, Rusya’daki tüm 
Türklerle Osmanlı Türkleri arasında bir bağ oluşturacağı düşünülen kültürel 
Türkçülük ideolojisidir.2

1 Jacob M. Landau, Exploring Ottoman and Turkish History, Hurst & Company, London 
2004, s. 30-31.

2 Landau, a.g.e., s. 32, 69.
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Pantürkizmin ikinci dönemi 1904-1905 ile 1922-1923 yılları arasındaki 
dönemdir. Etkisinin arttığı ve karakterinin değiştiği bu dönem Pantürkizmin 
“altın çağıdır”.3 1904-1905 yıllarında Pantürkist çevrelerin istekleri hem Çarlık 
Rusyasında hem de dışarıda giderek belirginleşerek daha siyasi bir hal almıştır. 
Bu dönemde Yusuf Akçura (1876-1935), İsmail Bey Gaspıralı (1851-1914), Ali 
Bey Hüseyinzade (Turan) (1864-1942), Mehmet Emin Resulzade (1884-1955) 
ve Ahmet Ağaoğlu (1876-1939) gibi bazı önemli Pantürkist ideologlar Anadolu 
Türklerini Pantürkizm adına mobilize edeceklerine inanarak Türkiye’ye gelmiş-
lerdir. Landau, bu dönemde gelişen ideolojinin karakterini irredantist olarak ta-
nımlanmaktadır.4

Üçüncü dönem Orta Asya’da Sovyet hâkimiyetinin kurulması, Türkiye’de 
de cumhuriyetin ilanı  ile başlamış ve İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar 
devam etmiştir. Sovyetler Birliği’ndeki Türklerin yaşadığı yerlerde Pantürkçü 
faaliyet yeraltından yürütülmek üzere geri dönmüştür. Sovyet güçleri bu faa-
liyetlere çeşitli yöntemlerle karşı koymaya çalışmışlardır. Bazı Tatarların İkinci 
Dünya Savaşı sırasında Alman Nazi güçleriyle iş birliği yapması Sovyetler Bir-
liği’ndeki Pantürkçü faaliyetlerin zirvesini oluşturmuştur.5 Almanların başarılı 
bir şekilde kendi çıkarları için kullandığı Pantürkçü propaganda 1944 yılında 
Tatarların Sovyet otoriteleri tarafından sürülmesiyle Sovyetler Birliği içinde her 
hangi bir şekilde anlamlı bir aktivite olmaktan çıkmıştır.6 Pantürkçü hareket, 
aynı dönemde, Türkiye’de Bozkurt, Çınaraltı ve Tanrıdağ dergilerinde ihtiyatlı 

3 Landau, a.g.e., s. 32.
4 Landau, a.g.e., s. 33-34.
5 Landau’ya göre, Birinci Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde ve sonrasında dünyadaki Türk 

nüfusun neredeyse yarısının Çarlık baskısı altında olduğuna inanılıyordu. Dolayısı ile, Pan-
türkçülük ideolojisi Osmanlı ve Almanların Ruslara karşı yürüttüğü propaganda kampan-
yalarında önemli bir rol oynamaktaydı. Almanlar, Pantürkçülük ve Panislamcılığı Rusya’yı 
zayıflatmak ve Orta Asya’nın geniş ekonomik zenginliğinden faydalanmak üzere kullanmak-
taydılar. Bk. Jacob M. Landau, Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation, Hurst & 
Company, London, Birinci baskı 1981, 1995, s. 49, 53; Jacob M. Landau, Exploring Otto-
man and Turkish History, Hurst & Company, London 2004, s. 50. Ayrıca bk. Baykan Sezer, 
“Ziya Gökalp Üzerine İki Değerlendirme”, İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu 
Yıllığı 1, İstanbul 1988, s. 229. Georgeon, Almanlarla İttihad ve Terakki yönetiminin ilişki-
sinde Akçura’nın büyük bir rol oynadığına dair iddialar olduğunu, fakat bu konuda şüpheleri 
bulunduğunu yazmaktadır. Bk. François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yusuf 
Akçura (1876-1935), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1986, s. 118-119.

6 Landau, a.g.e., s. 35-36.
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bir şekilde tartışılmaya başlamıştır. Bu dergilerde yazan yazarlar Gökalp’in öğre-
tilerini yakından takip etmekteydiler. Bu açıdan bakıldığında, Gökalp’in 1923 
yılında yayımlanan Türkçülüğün Esasları adlı kitabı Pantürkçü akımın üçüncü 
döneminin başlangıcı olarak kabul edilmektedir.7

Dördüncü dönem İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda başlayan ve bugüne 
kadar devam eden dönemdir. 1946 yılında Türkiye’de çok partili döneme geçil-
mesiyle birlikte Pantürkçülük tekrar kabul görmeye başlamıştır. Landau’ya göre, 
İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarından itibaren Türkiye’deki Pantürkçü hareket, 
büyük ihtimalle savaş dönemindeki Nazi propagandası sonucunda giderek daha 
ırkçı bir karakter kazanmıştır. Bir kez daha Orta Asya kökenli tüm halkların 
ittifakı (Moğollar, Finliler ve Macarlar dâhil olmak üzere) (Turancılık) fikri-
ne itibar edilmiştir. Önceleri Çarlık Rusyası, sonraları Sovyetler Birliği’ndeki 
Türklerle sınırlı olan Pantürkçü hareket dördüncü dönemde Çin, İran, Irak, Yu-
nanistan, Kıbıs, Romanya ve Bulgaristan’da yaşayan Türkleri de içine alarak 
gözle görünür bir şekilde alanını genişlemiştir. Landau, bu grupların yaşadıkları 
toprakların da “ana vatana” katılması amacının güdüldüğünü iddia etmektedir.8 

Yukarıda sunulan dönemselleştirme Turancılık, Türkçülük ve Pantürkçü-
lük9 kavramlarının ayrıştırılması ve Gökalp’in Türkçülüğünün konumlandırıl-
ması adına önemlidir. Landau, Gökalp’in etkisini birinci dönemin sonlarından 
başlatıp bugüne kadar getirmektedir. Ayrıca Ermenilerin Anadolu’dan sürül-
mesi ya da Enver Paşa’nın “Pantürkçülük adına Orta Asya’da sürdürdüğü mü-
cadeleyi”, Osmanlı hükümetini yöneten Jön Türk hükümetinin resmî politika 
olarak irredantizmin Pantürkçü versiyonunu benimsemesine bağlamaktadır.10 
Turancılık ve Pantürkçülük üzerine yazdığı iki kitapta da Gökalp’in ve yazdık-
larının bu gelişmeler üzerinde etkili olduğu önkabulü vardır.11 Zenkovsky de, 

7 Landau, a.g.e., s. 36-37.
8 Landau, a.g.e., s. 37-38.
9 Landau, İngilizcede “Turkism” olarak kullanılan tanımı Türkçeye “Türklük”, “Panturkism” 

olarak kullanılan tanımı da “Türkçülük” olarak çevirmektedir. Bk. Jacob M. Landau, Pan-
Turkism: From Irredentism to Cooperation, Hurst & Company, London, Birinci baskı 
1981, 1995, s. 34. Sözü geçen İngilizce terimler bu metinde Türkçülük ve Pantürkçülük 
olarak kullanılmaktadır.

10 Jacob M. Landau, Exploring Ottoman and Turkish History, Hurst & Company, London 
2004, s. 35.

11 Landau, a.g.e.; Jacob M. Landau, Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation, Hurst 
& Company, London, Birinci baskı 1981, 1995.
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1915 yılındaki Ermeni techirini Pantürkçü hareketin zirvesindeyken yaşanan, 
Türkleri Azerbaycanlılardan ayıran Ermenileri “ortadan kaldırmayı” hedefleyen 
bir politika olarak tanımlamaktadır.12 Bu bakış açısı Türkiye’de de bazı çevreler 
tarafından paylaşılmaktadır.

Thomas, Pantürkçülük ya da Panturancılığı Batı’dan alınmış kavramlar ola-
rak tanımlamaktadır.13 Aynı yazar, Enver Paşa’ya referans vererek, Pantürkçülü-
ğün en uç noktada esas alarak “emperyalist” ve “saldırgan” bir kavram olduğunu 
söylemektedir. Bu ideolojinin aynı zamanda “belirgin” ve “özel” bir Türk milli-
yetçiliğinin oluşmasına çeşitli şekillerde katkıda bulunduğunu da yazmaktadır. 
Ona göre, Birinci Dünya Savaşı’nın sonunda Osmanlıcılık ve Panislam akım-
larıyla birlikte Panturancılık da gözden düşmüş ve terkedilmiştir.14 Landau ise 
Pantürkçülük ve (pan) Turancılığı birbirinden ayırmaktadır. Turancılık, kökleri 
Turana uzanan tüm halkların önce birbirlerine yakınlaşmalarını daha sonra bir-
leşmelerini  (Orta Asya bozkırlarında tam tanımlanmamış bir ana vatan bölgesi) 
ifade eden bir ideolojidir.15 Buradan hareketle, Turancılığın Pantürkçülükten çok 
daha geniş bir kavram olduğunu ve Macarları, Finlileri ve Estonyalıları da kapsa-
dığını söylemektedir. Landau’ya göre, Türkçülük ve Pantürkçülük ideolojilerinin 
kapsamı arasında da belirgin bir fark bulunmaktaydı. Ona göre, çoğu Türkçü; 
Pantürkizmi kendi genel milliyetçilik anlayışlarının sadece bir parçası olarak gör-
mekteydiler. Öte yandan Pantürkçüler Türkçülüğü daha geniş ve kapsayıcı mil-
liyetçi doktrinlerinin vazgeçilmez şartı olarak saymaktaydılar.16 Özetle, Pantürk-
çülük önce tüm Türk halklarının (Osmanlı sınırları içinde ve dışında bulunan) 
kültürel yakınlaşması, sonra da bu halkların siyasi ittifakı fikrinin gelişmesine 
zemin hazırlamıştır. İçeride eğitim, dil ve ekonomik hayatta Türkleştirme fikrini 
geliştirirken, dışarıda komşu devletlere karşı (Türklerin yaşadığı Çarlık Rusyası, 
Bulgaristan, Romanya, Sırbistan ve Yunanistan) ciddi bir tehdit oluşturmuştur.17

12 Serge A. Zenkovsky, Pan-Turkism and Islam in Russia, Harvard University Press, Cambrid-
ge, Massachusetts 1960, s. 111.

13 Lewis V.Thomas, “Nationalism in Turkey”, Nationalism in the Middle East, Sixth Annual 
Conference on Middle East, The Middle East Institute, Washington D.C. March 21-22 
1952, s. 4.

14 Thomas, a.g.e., s. 4.
15 Landau, a.g.e., s. 1.
16 Landau, a.g.e., s. 34.
17 Jacob M. Landau, Exploring Ottoman and Turkish History, Hurst & Company, London 

2004, s. 23-24.
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Hostler’a göre, Pantürkçülük ve Panturancılık terimlerinin kullanımında bir 
karışıklık vardır. Bu, Arnold Toynbee’nin eserlerinde görülmektedir. Toynbee ve 
Kirkwood’un Türkiye üzerine yazdığı ortak bir eserde Panturancılık, Türkçe ko-
nuşan tüm halkların Panslavizm çizgisinde birliğini sağlamayı hedefleyen ulus-
larüstü bir propaganda olarak tanımlanmıştır. Lenczowski de, Panturancılığın 
gündem dışı olduğu İkinci Dünya Savaşı sırasında bu iki kavramı yanlış kullan-
mıştır. Hostler bunu, aklında Pantürkçülük olduğu halde Panturancılıktan bah-
seden Alman kaynaklarının etkisine bağlamaktadır. Hostler, Panislamcılığın 
Rus-Türk bölgelerinde Pantürkçülükle harmanlanmasından dolayı Rusların da 
Panturancılık ve Pantürkçülük terimlerini eş anlamlı kullandıklarını yazmakta-
dır. Türkçe kaynaklar Pantürkçülük yerine “Türk Dünyası” terimini kullanma-
yı tercih etmektedirler. Ayrıca Hostler, Pantürkçülük teriminin Türkçeye hatalı 
bir şekilde “Türkçülük” olarak çevrildiğini söylemektedir. Özet olarak, Hostler, 
Panturancılık teriminin yalnızca 19. yüzyıldaki Türk-Macar iş birliği dönemine 
ve Birinci Dünya Savaşı’nın başlarındaki yıllara işaret etmek üzere kullanılması 
gerektiğini söylemektedir. Panturancılığın aksine geçerli bir ideal olarak değer-
lendirilen Pantürkçülük ise ortak etno-kültürel ve siyasi temeller çerçevesinde 
Türk halklarının “iş birliği” ve “birliği” girişimlerini tanımlamaktadır.18 İnalcık 
ise Türkçülük kavramını kullanmakta ve Pantürkizm ya da Turanizm kavram-
larının siyaset bilimi kavramları olduğunu söylemektedir.19 

Georgeon, Türk milliyetçiliğinin romantik yönü olan Turan temasının 
Rusya’dan göçenlere özgü bir yaklaşım olmadığını iddia etmektedir. Ahmet 
Ağaoğlu ve Yusuf Akçura gibi Rusya’dan göçen entellektüellerin Türklerin bir-
liği konusunda akılcı bir yaklaşım izlediklerini ve Turancılığa hiç yönelmedik-
lerini yazmaktadır. Tam tersine Turancılığın daha çok Osmanlı kökenli Türkler 
tarafından gündeme getirilmiş, rasyonel olmayan bir tema olduğunu düşün-
mektedir.20 Öte yandan Hostler’a göre, Pantürkçülük; Doğu Türklerinin Ruslaş-
tırma politikasına, Batı Türklerinin de Rusların genişlemesine tepki olarak doğ-
muştur. Panturancılık ise Türk ve Macarların, Rusların Balkanlarda ilerlemesine 

18 Charles Warren Hostler, Turkism and the Soviets, George Allen & Union Ltd., London 
1957, s. 201-203.

19 Halil İnalcık, “Ziya Gökalp: Yüzyıla Damgasını Vuran Düşünür”, Doğu Batı, Cilt 3, Sayı 12, 
Ağustos-Eylül-Ekim 2000, s. 12.

20 François Georgeon, “Yusuf Akçura”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik, 
Derleyen Tanıl Bora, Cilt 4, İletişim Yayınları, İstanbul 2002, s. 511.
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karşılık doğmuştur. Türkler ve Macarlar Birinci Dünya Savaşı’na girdiklerinde 
Panturancılık belirtileri zayıflamış ve geriye bu hareketin sadece Türkçü boyutu 
kalmıştır.21 Lewis ise Türkçülüğün Rusya Türkleri tarafından siyasi bir güce 
dönüştürüldüğünü söylemektedir.22

Bu noktada Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’ndaki Turancı hareketin 
Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde oynadığı rolü belirtmek gerekmektedir.23 
Turancılık, Slav tehdidine karşı Macaristan’da 1913 yılından 1970 yılına kadar 
düzenli olarak çıkan Turan isimli dergide rağbet görmüştür.24 Macar hükümeti 
tarafından desteklenen bu dergi, kendilerini Turan ırkının üyeleri olarak gören 
Macarlar tarafından çıkarılmaktaydı. Bunların bazıları, 20. yüzyılın başında 
kurulmuş olan Turan Cemiyeti’nin üyesiydiler. Turan Cemiyeti ve bu cemiye-
tin yayınları Macarların “düşman” olarak algıladıkları çevreleri karşısında duy-
dukları yalnızlığı ve müttefik arayışlarını ifade etmekteydi. “Sovyetlerin elinden 
çekenlerin” hepsi birbirlerini doğal müttefik olarak görmekteydiler. Bunların 
arasında Dış Türkler en önde gelenlerdi.25 

Aşağıda öncelikle Dış Türklerin Ziya Gökalp’in erken dönemlerde yazdık-
larının üzerindeki etkisi tartışılacaktır. Bunu takip eden bölümde ise Gökalp’in 
Turancılıktan koparak Türkçülüğe yönelişi tartışılacaktır. Gökalp’in fikirleri 
zaman içinde radikal değişiklikler göstermiştir. Bu, Turancılık ve Türkçülük 
konusunda yazdıkları için de geçerlidir, fakat Gökalp, milliyetçilik ideolojisini 
şekillendirdiği süre içinde her zaman ırk ve biyolojik özelliklere mesafeli dur-

21 Hostler, a.g.e., s. 199-200.
22 Bernard Lewis, “History-writing and National Revival in Turkey”, Middle Eastern Studies, 

June-July 1953, s. 222.
23 Bu konuda bilgi için bk. Tarık Demirkan, Macar Turancıları, Tarih Vakfı Yurt Yayınları 99, 

İstanbul 2000, s. 36-57; Nizam Önen, İki Turan: Macaristan ve Türkiye’de Turancılık, 
İletişim Yayınları, İstanbul 2005, s. 107-118, 141-178; Hostler, a.g.e., s. 199-200. Landau’ya 
göre, Turan ve Pantürkçülük kavramlarının rağbet görmesinden sorumlu olan isim Yahudi-
Macar gezgin Arminius (Hermann) Vambery’dir.  Landau, bazı Jön Türk liderleriyle yakın 
ilişkisi olan Vambery’nin, sözü geçen liderlerin Pantürkçülük prensiplerini benimsemesinde 
etkili olmuş olabileceğini yazmaktadır. Bk. Jacob M. Landau, Pan-Turkism: From Irreden-
tism to Cooperation, Hurst & Company, London, Birinci baskı 1981, 1995, s. 2. Ayrıca bk. 
Lewis, a.g.m., s. 221.

24 Landau, a.g.e., s. 1.
25 Landau, a.g.e., s. 80-81; Demirkan, a.g.e., s. 32.
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muştur.26 Zenkovsky, Gökalp’in Turancılar arasında önde gelen isimlerden biri 
olmasına rağmen siyasi projelerinde arkadaşlarından daha temkinli davrandığı-
nı belirtmektedir.27 

TATAR VE AZERBAYCAN TÜRKÇÜLÜĞÜNÜN ETKİLERİ

Pantürkçülük, Hristiyanlaştırma ve Ruslaştırma politikalarına ya da genel 
olarak Panslavizme karşı geliştirilmiş bir ideoloji olarak bilinmektedir. Bu ide-
olojinin temelinde “ortak köken” kavramı etrafında bütün dünya Türklerinin 
dış tehditlere karşı ittifakı fikri yatmaktadır. Landau, Pantürkçülüğü bir “icat” 
olarak tanımlamakta ve bu nedenle, eğitimsiz kesimlerin kavramakta zorluk 
çektiğini yazmaktadır.28 Oysa Zenkovsky’ye göre, Rusya Türklerinin Rus ta-
rihinde rol oynamalarının üç nedeni vardır. Bunların ilki Çarlık Rusyasından 
beri Rusya Türklerinin sayılarının oldukça yüksek olmasıdır. Rusya Türkleri 
Sovyetler Birliği’nin toplam nüfusunun yüzde 10-11’ini oluşturmaktaydı. İkinci 
olarak Türklerin Rusya coğrafyasının en önemli bölge ve şehirlerine dağılmış 
olarak yaşamalarıydı. Son olarak 1.500 yıl boyunca Türkler ve Slavların (Ruslar) 
bir arada yaşamalarından dolayı birbirleriyle karışmış olmaları ve bu nedenle, 
birbirleri üzerinde kalıcı etkiler bırakmış olmalarıydı.29

Landau, Pantürkçülük kavramının orijinal olduğunu, fakat çoğu taktik ve 
hatta bazı terimlerin Panslavizmden ödünç alındığını da belirtmektedir. Bu ne-
denle, Pantürkçülük hareketinde başı çekenlerin neden en uzun süre Rus idaresi 
altında kalan Tatarlar olduğunu anlaşılır bulmaktadır.30 Zenkovsky de, Rus or-
dusunda ve yönetiminde görev yapmış ve yeni Rus devletinin oluşmasına destek 
olmuş Tatarların ekonomik becerileri ve Ruslar hakkındaki bilgileri sayesinde 
Rusya Türkleri arasında 1917 yılına kadar lider konumunda olduklarını söyle-
mektedir.31 Aşağıda tartışılacağı gibi, Tatarlar, Türklerin kuracağı ittifağın ilk 
adımı olan kültürel yakınlaşmayı sağlamak amacıyla çok düşük seviyelerde olan 

26 Gökalp’in Türkçülük ve milliyetçilik anlayışı bu yazıyı tamamlayan başka bir çalışmada ele 
alınmıştır.

27 Zenkovsky, a.g.e., s. 11.
28 Landau, a.g.e., s. 8.
29 Zenkovsky, a.g.e., s. 11.
30 Landau, a.g.e., s. 8-9.
31 Zenkovsky, a.g.e., s. 13.
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okur yazarlığı yaygınlaştırmayı ve ortak bir dil (Türkçe) yaratmayı hedeflemiş-
lerdir. Diğer bir ifadeyle eğitim, dil reformu ve basın propagandası milliyetçi Ta-
tar aydınlarının odak noktası olmuştur. 19. yüzyılın sonlarına doğru ve 20. yüz-
yılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu’na göç edenler arasında Tatarlar ve Orta 
Asya ve Azerbaycan’dan gelen Türk kökenli gruplar bulunmaktaydı. Rusya’dan 
gelen iyi eğitimli göçmenler Türk milliyetçiliğinin şekillenmesinde ve siyasi bir 
ideal olarak yayılmasında kilit rol oynamışlardır. Bu çerçevede Tatar milliyetçi-
lerinin önde gelen isimlerinden olan İsmail Bey Gaspıralı ve Yusuf Akçura’nın 
düşünceleri özellikle önemlidir.

Kırımlı İsmail Bey Gaspıralı üç düşünce akımından etkilenmiştir. Bun-
ların ilki Fransa’da bulunduğu sırada tanıştığı Panslavizm hareketidir. İkincisi 
Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Genç Osmanlı hareketidir (Namık Kemal, Şinasi 
Efendi ve Ziya Paşa etkisi). Sonuncusu ise 1860-1870 yılları arasında İstanbul’da 
gelişen Panislamcı harekettir. Gaspıralı bu etkiler çerçevesinde Rusya Müslü-
manlarının ittifakı fikrini geliştirmiştir.32 Gaspıralı, 1883 yılında çıkarmaya 
başladığı Tercüman gazetesinde belirgin bir Pantürkçü vurguyla laik milliyet-
çiliği savunmuştur. “Dilde, fikirde, işte birlik” Gaspıralı’nın sloganıdır. Bura-
daki birlik vurgusu tüm Rusya Müslümanlarının birliği anlamındadır, fakat 
Müslümanların çoğunluğu aynı zamanda Türk kökenli halklar olduğu için, 
Gaspıralı’nın dinî birlik çağrısı Rusya Türklerinin (Müslüman Türklerin) birliği 
anlamına da gelmekteydi.33 Bu slogan çerçevesinde Türkiye’nin ruhani önderli-
ğinde Rusya’daki tüm Müslüman Türklerin ortak bir dil temelinde birleşmesini 
savunmuştur. Lisan-ı umumi olarak adlandırdığı bu ortak dil (Orta Dil), Kırım 
Tatarcasının Rus, Arap ve Farsça kelimelerden arındırılıp yerine Türkçe keli-
melerin getirilmesiyle oluşturulacaktı. Yani Osmanlı Türkçesi ve Tatarcanın bir 
karışımı olacaktı.34 Özetle, Gaspıralı tüm Rusya Türklerinin dinî, kültürel ve 
dilsel birliğini ve İslam dünyasının tamamının güçlenmesini savunmuştur, fakat 
bunu yaparken Ruslar ve Türkler arasındaki tarihi bağlara işaret ederek temkinli 

32 Zenkovsky, a.g.e., s. 30-31.
33 Hakan Kırımlı, “İsmail Bey Gaspıralı, Türklük ve İslam”, Dogu Batı, Yıl 8, Sayı 31, Şubat-

Mart-Nisan 2005, s. 147-149, 156-158; Zenkovsky, a.g.e., s. 31-32.
34 Kırımlı, a.g.m., s. 173-174; Landau, a.g.e., s. 10; Jacob M. Landau, Exploring Ottoman and 

Turkish History, Hurst & Company, London 2004, s. 31, 42-43; Zenkovsky, a.g.e., 31-33.
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davranmıştır.35 Kırımlı, Gaspıralı’nın, siyasi temelde muhtemel bir Türk birliği 
fikrinin ortaya konulmasını, Türklerin iç ve dış şartları altında tamamen gün-
dem dışı, mânâsız ve tehlikeli olarak değerlendirmektedir.36

Pantürkçü bu görüşler dil reformu konusuyda birlikte, 1905 yılından son-
ra, başka Tatar dergilerinde ve aynı zamanda Birinci Dünya Savaşı’ndan hemen 
önceki yıllarda Azerbaycan ve Özbek dergilerinde de savunulmuştur. Bu dö-
nemde Pantürkçü aydınların bir araya geldiği bir dizi kongre de yapılmıştır. 
Bunların ilki 1905 yılının Ağustos ayında toplanmıştır. Birinci Bütün-Rusya 
Müslümanları Kongresi olarak sunulan bu ilk toplantıda tüm Rusya Müslü-
manlarının ittifakı yolunda kararlar alınmıştır. Bu kararlar, Ocak 1906 yılında 
gerçekleştirilen İkinci Bütün-Rusya Müslümanları Kongresi’nde bir kez daha 
onaylanmıştır. 1906 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen Üçüncü Bütün-Rus-
ya Müslümanları Kongresi, sözü geçen bu ittifakı İttifak-ı Muslîmîn adı altında 
siyasi bir partiye dönüştürme kararı almıştır. Her üç kongrede de Tatarlar çok 
aktif rol oynamışlar, fakat sıkı hükümet denetimi sonucunda milliyetçi editörler 
ve gazeteciler ya göç etmiş ya da sürgün edilmişlerdir. Bunların bazıları Osmanlı 
İmparatorluğu’na göç etmiş, böylece Türkiye’deki Pantürkçü hareketin gelişimi-
ne ciddi katkıda bulunmuşlardır.37

Gaspıralı’nın akrabası olan ve yukarıda sözü edilen her üç kongrede de son 
derece aktif katılımı olan Tatar Yusuf Akçura, Kazan Muhbiri (1906) dergisinin 
editörü olarak Türkçülük konusunda daha net yazılar yazmıştır. Akçura Paris’te 
bulunduğu süre içinde Ernest Renan’ın öğrencisi olmuş ve onun ulus fikrin-
den etkilenmiştir.38 1904 yılında yazdığı “Üç Tarz’ı Siyaset” adlı makalesinde 
Osmanlı ulusu yaratma fikrini, uygulaması imkânsız olduğu gerekçesiyle red-
dedmiştir. Panislamizm ve Pantürkizm ideolojileri arasında kesin bir tercih yap-
mamakla birlikte, Pantürkizme yönelmiştir. Panislamcılığı kısıtlı bir hareket, 

35 Zenkovsky, a.g.e., s. 33.
36 Kırımlı, a.g.m., s. 154-155.
37 Kırımlı, a.g.m., s. 160-162; Jacob M. Landau, Pan-Turkism: From Irredentism to Coope-

ration, Hurst & Company, London, Birinci baskı 1981, 1995, s. 11-13; Zenkovsky, a.g.e., s. 
41-51.

38 Zenkovsky, Akçura’nın ırkçı Alman teorilerinden de etkilendiği söylemektedir. Bk. Zen-
kovsky, a.g.e., s. 38, 110-111. Ayrıca bk. Faruk Deniz, “İmparatorluktan Ulus Devlete Geçiş-
te Akçura, Gökalp ve Mustafa Kemal’in Yeni Siyaset Arayışları”, DÎVÂN İlmi Araştırmalar, 
Sayı 21, 2006/2, s. 41.
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Pantürkçülüğü ise daha fazla imkân dâhilinde görmüştür. Böylece “Üç Tarz-ı Si-
yaset” her zaman Türkçülüğün manifestosu olarak kabul edilmiştir.39 Landau’ya 
göre, Akçura, Türkçülüğü tüm Türk kökenli grupların ittifakı için tek gerçek 
fırsat olarak görmüş ve bu ittifakın merkezine Osmanlı devletini oturtmuştur.40 
“Üç Tarz’ı Siyaset” makalesinde aynı zamanda Pantürkçülüğün özünü de tartış-
mış ve Gaspıralı ve arkadaşlarının geliştirdiği kültürel vurgudan, siyasi vurguya 
kaydırmıştır. Diğer bir ifadeyle Osmanlı ve Rusya İmparatorlukları’ndaki Türk-
lerin yanısıra başka ülkelerdeki azınlık Türklerinin tümünün siyasi anlamda 
birleşmesini savunmuştur.41 Landau bu fikirleri, irredantizmin, Pantürkçü ide-
olojinin temel siyasi teması olarak yerini bulması şeklinde yorumlamaktadır.42

Georgeon’a göre, Akçura’nın çözümlemesi, onun kendi ifadesiyle “ırk te-
meline dayalı siyasal bir Türk milleti”ne tekabül ediyordu. “Üç Tarz-ı Siyaset” 
makalesinde kullandığı “ırk” terimi Arapça kökenli bir sözcüktür ve “köken” 
anlamına gelmektedir. Daha sonra kanın saflığını da ifade etmek üzere soy, sop 
anlamında da kullanmıştır. Yine Georgeon’a göre, “cins” ve “kavim” sözcükle-
rini de Türk unsurunu Arap unsurundan ayırmak için kullanmıştır.43  Özetle, 
Akçura’nın; ırk, Türk milliyetçiliği ve İslamiyet arasında kurduğu ilişkinin bir 
ilk olduğu düşüncesi Batı’lı kaynaklarda yaygın olarak paylaşılmaktadır. Öte 
yandan İslamiyetle Türk milliyetçiliğinin uzlaştırılması doğrudan doğruya Ta-
tar modernleşme hareketinin etkisi ile gelişmiş bir düşünce akımı olarak değer-
lendirilmektedir.44 Deniz, Akçura’yı, din ile ırk arasında kalmış mütereddit bir 
düşünür olarak tanımlamaktadır.45

Almanya’daki popüler Pancermenizm teorilerinin ardından Türkçülük ya 
da Pantürkçülük olarak adlandırılan bu yeni doktrin çok kişi tarafından tehli-
keli ve gerçek dışı olarak kabul edilmiştir. Yukarıda tartışıldığı gibi, Pantürk-
çü ideolojinin giderek siyasi bir karakter kazanmasından ağırlıkla Akçura so-

39 Georgeon, a.g.e., s. 508-509.
40 Ayrıca bk. Georgeon, a.g.e., s. 509.
41 Landau, a.g.e., s. 14; Jacob M. Landau, Exploring Ottoman and Turkish History, Hurst & 

Company, London 2004, s. 43. Ayrıca bk. Zenkovsky, a.g.e., s. 38-39.
42 Landau, a.g.e., s. 43.
43 Georgeon, a.g.e., s. 509, 514.
44 Georgeon, a.g.e., s. 510.
45 Deniz, a.g.m., s. 47.
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rumlu tutulmaktadır. Akçura, Rusların bu fikre kesin olarak karşı koyacağını 
bilmekteydi; çünkü Türklerin birleşmesi, Rusların Volga, Urallar, Kafkasya ve 
Kazak bozkırlarında geniş topraklar kaybetmesi anlamına gelmekteydi.46 Kı-
saca Akçura’nın ortak kan, ırk ve ulusal farkındalık üzerine vurgu yaparak çok 
daha kapsamlı olan Turancılığın temelini oluşturduğu düşünülmektedir.47 Öte 
yandan Deniz’e göre, Akçura’nın “Üç Tarz’ı Siyaset” makalesindeki fikirler “be-
lirsiz ve muhayyel”dir. Bu fikirleri belirginleştiren ve geliştiren, 1913 yılında 
“Üç Cereyan” makalesini yazan Gökalp’tir. Ayrıca Gökalp, Akçura’nın işaret 
ettiği Batıcılık ve Türkçülüğü daha belirgin olarak öne çıkarmıştır.48 Berkes de 
Akçura’nın hangi ideolojinin temsilcisi olduğunun zaman zaman belirsiz kaldı-
ğını, bu nedenle, oportünist bir düşünür olduğunu söyleyenlerin bulunduğunu 
ifade etmektedir.49 Bu noktada Landau, Gökalp’in Pantürkçülük içindeki ırk-
çı kavramları eleştirdiğini ve kültürel-eğitimsel ideali önemli gördüğünü, fakat 
Akçura’nın ırkçı görüşlerinin Türk politikası üzerinde daha etkili olduğunu 
iddia etmektedir. Bu etkinin bir sonucu olarak, 1912 yılında, sadece Türklere 
açık olan (diğer Müslümanlara kapalı) ve Turancılığı benimseyenler için ortak 
bir platform olarak kabul edilen Türk Ocakları’nın açılmasını göstermektedir.50 
Cumhuriyet Halk Fırkası tarafından etkinlik alanı ancak Türkiye sınırları için-
de belirlenen Türk Ocakları’nın Mart 1931 tarihinde kapatılması, teşkilat içinde 
artan Pantürkist taleplerin önüne geçilememesine bağlanmaktadır.51

Deniz, Akçura’nın Türkçülük hareketinin öncüsü, kurucusu ve yayıcıların-
dan biri olarak gösterilmesini “bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir abartı” olarak 
görmektedir.52 Akçura’nın, Gökalp’in yanında “unutulan adam” olduğunu ya-
zan Berkes bu tartışmaya açıklık getirmektedir. Berkes’e göre, Akçura, Gökalp’e 

46 Zenkovsky, a.g.e., s. 39. Ayrıca bk. Deniz, a.g.m., s. 45.
47 Landau, a.g.e., s. 33-34.
48 Deniz, a.g.m., s. 36.
49 Niyazi Berkes, Felsefe ve Toplumbilim Yazıları, İstanbul, Birinci basım 1931, 1985, s. 211. 

Mardin, Akçura’nın  “üç tarz-ı siyaset”ten birini seçmeyi okuyucularına bıraktığını, fakat ken-
disinin Türkçülük taraftarı olduğunu belirtmektedir. Bk. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi 
Fikirleri 1985-1908, Toplu Eserleri: 1, İletişim Yayınları, İstanbul 1983, s. 202.

50 Landau, a.g.e., s. 34. Ayrıca bk. Zenkovsky, a.g.e., s. 107. 
51 Murat Kılıç, “Erken Cumhuriyet Dönemi Türk Milliyetçiliğinin Tipolojisi”, SDÜ Fen Ede-

biyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 16, Aralık 2007, s. 134.
52 Deniz, a.g.m., s. 38.
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yakıştırılan ırkçılık ve Turancılık düşüncelerinin kaynağı sayılan Çarlık Rusyası 
yönetimi altındaki farklı Türk dili dallarında konuşan toplumları ve onların so-
runlarını Gökalp’e kıyasla “ilk elden, daha yakından” tanıyan bir kişiydi.53 Ber-
kes, Akçura’nın Türkiye’ye ilk geldiği yıllarda “kavim” ve “ırk” terimlerini birbi-
rine karıştırarak kullandığını yazmaktadır. Gökalp ise “ırk’, dil akrabası olarak 
“kavim” ve laik halk birimi olarak “millet” terimlerini şaşılacak bir açıklıkla 
birbirinden ayırarak kullanmıştır. Bu açıdan Akçura’dan farklılaşmaktadır.54 
Gökalp’e göre, “millet, saniyen ırk ve kavmiyet demek de değildir. Cemiyetler, 
kablettarih zamanlarda bile ırkan saf ve kavmiyetçe halis değildiler”.55 Buradan 
hareketle Berkes, Gökalp’in aslında Osmanlıcı, Akçura’nın ise Türkçü olduğunu 
söylemektetir. Ona göre, Gökalp’in milliyetçiliği “Osmanlı milliyetçiliği, hatta 
üçte bir oranda bir Müslüman milliyetçiliği olduğu için Akçura İttihatçılar ara-
sında onun gördüğü itibarı kazanamadı” demektedir.56 Gökalp, İslamlaşma ve 
Türkleşmeyi karşı karşıya getirmemiştir ve “muasır bir İslâm Türklüğü” geliş-
tirme fikrine yönelmiştir.57 Benzer bir şekilde Georgeon da, Berkes’in “unutulan 
adam” tanımına referans vererek Akçura’nın Gökalp’in yanında unutulmuşlu-
ğunu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra Türk toplumunun en tu-
tucu kesimlerinin kullandığı bir tema haline gelen Pantürkizmin babası olarak 
tanınmasına bağlamaktadır.58 

20. yüzyılın başındaki Pantürkçü milliyetçi uyanışta Azerbaycanlılar da 
aktif ve etkili olmuşlardır. 19. yüzyılda Azerbaycanlılar arasında yaşanan kül-
türel uyanma ilk defa 1875 yılında, Bakü’de yayımlanan Ekinci isimli dergide 
siyasi bir vurguyla dile getirilmiştir.59 Bu uyanışın devamı olarak, Mayıs 1917 
tarihinde, Moskova’da Birinci Rusya Müslümanları Kurultayı toplanmıştır. 
Müslümanlar arasında bir dayanışma yaratma girişimi olmasına rağmen ku-
rultayda ortak bir eylem planı kararı alınamamış olması, Landau’ya göre, Pan-

53 Berkes, a.g.e., s. 209.
54 Berkes, a.g.e., s. 212.
55 Ziya Gökalp, Makaleler VII: Küçük Mecmua’daki Yazılar, Hazırlayan Dr. M. Abdülhalûk 

Çay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, Sayı 387, Ziya Gökalp Dizisi 17, 1982, s. 226.
56 Berkes, a.g.e., s. 213.
57 Deniz, a.g.m., s. 50.
58 Georgeon, a.g.e., s. 505. 
59 Jacob M. Landau, Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation, Hurst & Company, 

London, Birinci baskı 1981, 1995, s. 14.
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türkçü vizyonun kırılmasına neden olmuştur. Sovyetler Birliği’nin kurulmasıy-
la, bölücü bir hareket olarak değerlendirilen Pantürkçülüğe (ve Panislamizme) 
karşı katı bir propaganda yürütülmüş, Ruslaştırma politikası başlatılmıştır. Bu 
politika çerçevesinde okullara Rusça girmiş, Türk ve Müslümanların yoğun 
olarak yaşadığı bölgelere Ruslar yerleştirilmiş ve kilit pozisyonlara Ruslar ge-
tirilmiştir.60 

Aralık 1908 tarihinde kurulan Türk Derneği Rusya Türklerini çalışmala-
rına katılmaya davet etmiş ve kısa sürede birçok temsilci İstanbul’a gelmiştir. 
Azerbaycan’dan İstanbul’a göçen entellektüeller burada sürekli kalmamışlar 
ve çeşitli aralıklarla ülkelerine dönerek yazılarında Türkçülük fikrini yaymaya 
çalışmışlardır. Bunların arasında Mehmet Emin Resulzade, 1910 ya da 1911 
yılında Bakü’ye dönmüş ve 1913 yılında Müsavat Partisi’nin başına geçmiştir. 
Partinin muğlak Panislamcı ideolojisini Türkçülüğe yönlendirmiştir. Bu süreç 
içerisinde giderek büyüyen fakat tam tanımlanmamış millî duyguların kuram-
sal temellerini de geliştirmiştir.61 Mesela Dirlik gazetesindeki bir makalesinde 
ümmet ve ulus kavramları hakkında yazmış ve ısrarla iki kavram arasında açık 
bir fark olduğunu savunmuştur. Ona göre, ümmet kavramının yalnızca dinî 
bir anlamı vardı ve İslam dinine inanan herkesin ortak vicdanını ifade etmek-
teydi. Ulus kavramı ise ortak dil, kültür, tarih ve din temelinde oluşmuş bir 
topluluğa işaret etmekteydi. Ortak din bu topluluğun özelliklerinden sadece 
bir tanesini oluşturmaktaydı. Diğer bir ifadeyle ulus, dinî bir grup anlamına 
gelemezdi; çünkü ulus fikri her şeyden önce laikti ve nitelikleri açık olarak 
milliyet (İng. nationality) fikrinin nitelikleriydi. Milliyetçiliğin bu laik tanı-
mı ilerleyen yıllarda Müsavatçılık ideolojisinin özünü oluşturmuştur. Müsavat 
Partisi yükselmekte olan milliyetçilik hareketi ile özdeş görülmüştür.62 Meh-
met Emin Resulzade, 1914’den önceki yıllarda Azerbaycanlılar için “Türki” ve 
daha eski olan “Tatar” ve “Transkafkasya Müslümanları” tanımlarını açıkça 
kullanmaya başlamasına rağmen Azerbaycanlılar milliyetlerinin adını içselleş-

60 Landau, a.g.e., s. 15-20.
61 Tadeusz Swietochowski, “National Consciousness and Political Orientations in Azerbaijan, 

1905-1920”, Transcaucasia, Nationalism, and Social Change: Essays in the History of Ar-
menia, Azerbaijan, and Georgia, Derleyen Ronald Grigor Suny, The University of Michigan 
Press, Ann Arbor 1996, s. 219.

62 Aydın Balayev, “Sosyo-Politik Örgütlenme (1988-1997)”, Derleyen Büşra Ersanlı vd., Sözün, 
Sazın, Ateşin Ülkesi: Azerbaycan, Da Yayınları, İstanbul 2004, s. 90.
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tirememişlerdir.63 Astourian, Swietochowski’yi referans vererek; Azerbaycan’da, 
1905 yılında bile, bölgede yaşayanların grup kimliklerinin yalnızca Müslüman 
olmalarından hareketle tanımlandığını ve bu grubun ortak bilincinin kendisini 
her şeyden önce “evrensel ümmet”  açısından ifade ettiğini, birleştirici bağın 
İslam olduğunu söylemektedir.64 1917 Devrimi’nin ardından Müsavat Partisi 
Müslümanlar arasında en çok destek gören partiydi.65 Altstadt’a göre, bu dö-
nemdeki milliyetçilik içerik olarak “Türki” ve “İslami”ydi.66

Swietochowski, Mehmet Emin Resulzade’nin meclise sunduğu güncel-
leştirilmiş yeni Müsavat programının içeriğine değinmekte ve bu programda, 
partiye yön vermeye devam edecek iki temel ilkenin milliyetçilik ve federalizm 
olduğunu söylemektedir. Burada milliyetçilik, Azerbaycanlıların daha geniş bir 
Türk ailesinin parçası olmalarına rağmen kendi başlarına bir ulus oluşturduk-
ları gerçeğinin tanınması şeklinde ifade edilmiştir.67 Genel olarak Ruslara karşı 
ortak bir Transkafkasya devletleri cephesi oluşturma çabaları, gevşek bir Azer-
baycan-Gürcistan ortak savunma paktı oluşturmaktan öteye gidememiştir.68 
Buna rağmen Müslümanlar arasında kurulamayan dayanışma ve 20. yüzyılın 
başındaki konjonktür, seçkinler arasında evrenselci ümmet bilincinin yerini 
Türkçülüğe bırakmaya başlamasına neden olmuştur. Mesela Mehmet Emin 
Resulzade, 1928 yılında, İstanbul’da, Azerbaycanlıların köklerine dair yazdığı 
bir yazıda Türklerin Azerbaycan halkının oluşmasında kritik bir rol oynadığını 

63 Swietochowski, a.g.e., s. 219-220; Tadeusz Swietochowski, Russian Azerbaijan 1905-1920: 
The Shaping of National Identity in a Muslim Community, Cambridge University Press, 
Cambridge 1985, s. 74-75. 

64 Stephan H. Astourian, “In Search of Their Forefathers: National Identity and the Historiog-
raphy and Politics of Armenian and Azerbaijani Ethnogeneses”, Derleyen D. V. Schwartz vd., 
Nationalism and History: The Politics of Nation-Building in Post-Soviet Armenia, Azer-
baijan and Georgia, University of Toronto, Center for Russian and East European Studies, 
Toronto 1994, s. 52-53.

65 Cengiz Çağla, “The Liberal and Socialist Influences on Azerbaijani Nationalism at the Begin-
ning of the 20th Century”, Central Asian Survey, Cilt 21, Sayı 1, 2002, s. 118.

66 Audrey L. Altstadt, “Azerbaijani Turks’ Response to Russian Conquest”, Studies in Compa-
rative Communism, Sayı 19, 1986, s. 279.

67 Tadeusz Swietochowski, “National Consciousness and Political Orientations in Azerbaijan, 
1905-1920”, Transcaucasia, Nationalism, and Social Change: Essays in the History of Ar-
menia, Azerbaijan, and Georgia, Derleyen Ronald Grigor Suny, The University of Michigan 
Press, Ann Arbor 1996, s. 226.

68 Swietochowski, a.g.e., s. 227-228.
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ileri sürmüştür. Bu gelişmenin daha sonraki aşaması Azerbaycan milliyetçili-
ğidir.69

Bir diğer Azerbaycanlı düşünür; Osmanlı devletinin bütün Türklerin ger-
çek vatanı olduğuna içtenlikle inanan, Türkçülük fikrinin en önemli ve başa-
rılı savunucularından ve Bakü gazetelerinden Hayat ve Füyuzat’ın editörü Ali 
Bey Hüseyinzade’dir.70 Ali Bey Hüseyinzade, bu gazetelerde edebi Azerbay-
can dilinin Osmanlılaştırılması fikrini savunmaktaydı. Yine bu gazetelerden 
Füyuzat’da, 1907 yılında, meşhur “Türkleşmek, İslamlaşmak ve Çağdaşlaşmak 
(Avrupa medeniyeti)” sloganını geliştirmiştir. Bunların arasında Türkçülük en 
önemli olanı sayılmıştır. Aşağıda bahsedileceği gibi, bu slogan daha sonradan 
Türkçülüğün kaynağını oluşturacak ve 1918 yılında kurulan ilk bağımsız Azer-
baycan Cumhuriyet’inin üç renkli bayrağının renklerini temsil edecektir. Bugün 
de aynı renklerin kullanıldığı bayrağın renklerine bakacak olursak, Türkçülük 
(mavi renk) millî değerlerin korunması, çağdaşlık (kırmızı renk) (Avrupa me-
deniyeti) Batı’dan teknoloji ve bilim transfer edilmesi, İslamcılık (yeşil renk) ise 
İslami değerlerin korunması anlamına gelmektedir. Yeşil rengin en altta olması, 
modernleşmenin İslam temelli olması gerektiğine işaret etmektedir. Aynı şekilde 
mavinin yukarıda olması da, Türk dünyasının modernleşmeye yol gösterme-
si anlamına gelmektedir.71 Ali Bey Hüseyinzade, Güney Kafkasya Türklerinin 

69 Swietochowski, a.g.e., s. 233.
70 1889 yılında Osmanlı İmparatorluğu’na göçen Ali Bey Hüseyinzade burada Jön Türklerle 

yakın ilişkiye geçmiştir. Rusya’daki hava yumuşadığında, 1905 yılında, Bakü’ye geri dönmüş 
ve haftalık Füyuzat’ı çıkarmaya başlamıştır. Bk. Zenkovsky, a.g.e., s. 95-96. 1911 yılında İt-
tihat ve Terakki Cemiyeti’nin merkez komitesine katılmıştır. Mehmet Emin Resulzade de 
İstanbul’da bulunduğu süre içinde Pantürkçü harekete katılmış, iktidardaki Jön Türklerle iş 
birliği yapmış ve Türk Yurdu’nda yazılar yazmıştır. Bk. Zenkovsky, a.g.e., s. 100. İstanbul’a 
gelişinden kısa süre sonra eğitim müfettişi olarak atanan Ahmet Ağaoğlu da diğerleri gibi 
Paris’te bulunduğu sırada Jön Türklerle iş birliği yapmıştır. Bk. Zenkovsky, a.g.e., s. 96. Lan-
dau, hâkim sınıf içinde Pantürkçü eğilimin artmasını kısmen de olsa önemli bir takım Pan-
türkçülerin İttihat ve Terakki Cemiyeti’ni etkilemesine bağlamaktadır. Bk. Landau, a.g.e., s. 
49. Zenkovsky, İsmail Bey Gaspıralı (Kırımlı), Ali Bey Hüseyinzade (Azerbaycanlı) ve Yusuf 
Akçura’nın (Tatar) Jön Türk merkez komitesine seçilmelerini, bütün Türklerin ideolojik ve 
ırksal birliğini tanımak adına atılan bir adım olarak değerlendirmektedir. Bk. Zenkovsky, 
a.g.e., s. 107.

71 Bayrağın renklerinin temsil ettiği Türkçülük, İslamcılık ve çağdaşlık bugün Azerbaycan’da 
resmî ideoloji olarak sunulmamaktadır.
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ulusal kaderini, İslam dünyasının ruhani ve siyasi başı olan Osmanlı devletiyle 
birleşmekte tasavvur ettiğini yeterince açık belirtmiştir.72 

Bir diğer Azerbaycanlı düşünür, 1908 Jön Türk devriminden sonra Osman-
lı İmparatorluğu’na göç eden Ahmet Ağaoğlu’dur. Ağaoğlu, Akçura gibi, Paris’te 
bulunduğu sırada Ernest Renan’nın öğrencisi olmuş ve Zenkovsky’nin iddiasına 
göre, ondan “ulusun ırk tarafından belirlenen doğal bir grup olduğu” fikrini öğ-
renmiştir. Ağaoğlu, ilerleyen yıllarda, bu etki altında “Turancılar” adını verdiği, 
“sadece bütün Türklerin değil, Ural-Altay halklarının tamamının birleşmesi” 
anlamına gelen görüşün en hararetli savunucularından olmuştur.73 Ali Bey Hü-
seyinzade, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura ve Dış Türkler tarafından savunulan 
bu düşünceler Türkiye’de birçok insanı etkilemiştir. Irkçılık konusu ve bunun 
Türkiye’deki etkileri, Akçura ve Gökalp’in görüşleri temelinde aşağıda tekrar ele 
alınacaktır.

1908’de kurulan Türk Derneği’nin kurucuları arasında Necib Asım ve Yu-
suf Akçura gibi tanınmış aydınlar bulunmaktaydı. Macaristan, Budapeşte’de 
kolu açılan derneğe de kısa sürede İsmail Bey Gaspıralı, Ahmet Ağaoğlu, Ali 
Bey Hüseyinzade, Mehmet Emin Yurdakul, Mehmed Fuad Köprülü ve Fuad 
Sabit gibi isimler katılmıştır. 1911 yılında yurt dışındaki Türk öğrenciler ta-
rafından İsviçre, Fransa ve Almanya’da Türk Yurdu  (Türk Talebe Yurdu), 1913 
yılında da Türk Bilgi Derneği kurulmuştur. Dış Türkleri de bünyesinde barın-
dıran Türk Yurdu, Türk Derneği gibi kültürel Pantürkçü eğilimi olan bir dernek 
olarak bilinmektedir. Birinci Dünya Savaşı boyunca var olmaya devam etmiş 
olan Türk Yurdu derneği hem Mustafa Kemal’in mücadelesini hem de Kırım 
ve Rusya Azerbaycan’ının bağımsızlığını desteklemiştir. İstanbul Türk Yurdu 
derneği daha çok Mehmet Emin Yurdakul, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Ali 
Bey Hüseyinzade ve Ali Muhtar gibi entellektüellerden oluşmuştur. Gökalp bu 
derneğe daha sonra katılmıştır. Üyelerinin bir kaç ay sonra Türk Derneği’ne ka-
tılmasıyla Türk Yurdu kapanmıştır. Türk Yurdu derneğinin  en önemli katkısı 
1911’in sonundan itibaren çıkan ve Pantürkçülüğün en önemli yayın organları 

72 Ali Haydar Bayat, Hüseyinzâde Ali Bey, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayını, Ankara 
1998, s. 32-33, Tadeusz Swietochowski, Russian Azerbaijan 1905-1920: The Shaping of 
National Identity in a Muslim Community, Cambridge University Press, Cambridge 1985, 
s. 60-61.

73 Zenkovsky, a.g.e., s. 96.
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olan Türk Yurdu (editörü Yusuf Akçura) ve Halka Doğru dergileridir. O günle-
rin en önemli bir başka Pantürkçü kuruluşu 1911-1931 yılları arasında faaliyet 
gösteren Türk Ocağı derneğidir. Mehmet Emin Yurdakul, Ahmet Ferit, Ahmet 
Ağaoğlu, Fuat Sabit, Yusuf Akçura ve Mehmet Ali Tevfik bu derneğe üye olmaya 
ve derneği yönetmeye davet edilmişlerdir. Landau, sonradan Gökalp ve Halide 
Edip’in de katıldığı bu derneğin milliyetçi Türkçülük doktrinine Pantürkçülük 
fikrini aşıladığını ileri sürmektedir.74

Bu gelişmelerin Osmanlı toplumundaki yansımaları aşağıdaki bölümde 
Gökalp’in eserleri çerçevesinde tartışılacaktır. Bu tartışma Turancılık, Türkçü-
lük ve Pantürkçülük kavramlarına yüklenen yeni anlamlar üzerinden yapılacak-
tır.

TURANCILIKTAN TÜRKÇÜLÜĞE

Gökalp’in Türkçülük konusundaki fikirleri çeşitlilik göstermiştir: Türkolo-
ji çalışmaları çerçevesinde geliştirdiği Türklerin kültürel (etnik) uyanışı;75 Türk 
dili konuşan tüm dünya halklarının kültürel birliği (Turan) ve son olarak ulus 
devletin temelini oluşturan millî kültür ve millî bilinci işlediği dönem. Bu geçiş-
ler sırasında Pantürkçülük ideolojisi zamanla Turancılıktan koparak Türkçülük 
içinde çözülmüştür. Böylece Pantürkçülük ve Türkçülük terimleri arasındaki 
karışıklık da ortadan kalkmaya başlamıştır. Diğer bir ifadeyle önceleri genişle-
yerek Turancılığa kadar uzanan Pantürkçülük, zamanla yerel milliyetçiliklerin 
oluşmasına zemin açan daha dar kapsamlı Türkçülük fikrine doğru evrilmiştir. 
Bu çerçevede Pantürkçülük hem kültürel Türkçülüğü hem de siyasi Türkçülü-
ğü içinde barındıran, siyasi konjonktüre ve coğrafyaya göre değişiklik gösteren 
muğlak ve esnek bir ideoloji olarak tanımlanabilir. Turancılık ise yine siyasi kon-
jonktüre ve içeriden ya da dışarıdan algılanış biçimine göre ırkçı, irredantist, 
saldırgan ya da emperyalist olarak tanımlanmaktadır. Dolayısı ile, Turancılık 
da bir yandan kültürel, diğer yandan siyasi bir proje olarak değerlendirilebil-

74 Landau, a.g.e., s. 39-42.
75 Gökalp, Avrupadaki Türkoloji (Türkiyat) çalışmalarına işaret ederek, bu araştırmaların Türk-

lere, Hunlara ve Moğollara dair yaptıkları araştırmaların Türklerin eski bir millet olduğunu ve 
muhtelif zamanlarda cihangirâne devletler ve yüksek medeniyetler kurduklarını ortaya koy-
duğunu söyleyerek, Türkolojinin olumlu etkilerine değinmektedir. Bk. Ziya Gökalp, Türkçü-
lüğün Esasları, Varlık Yayınları, İstanbul, Birinci basım 1923, 1973, s. 7-8.
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mektedir. Turancılığın Pantürkçülükten kesin olarak ayrıldığı nokta, yükselişte 
olduğu dönemde Rusya ve İran gibi büyük aktörlerin geniş bir bölgeye yönelik 
çıkarlarını tehdit edecek boyutta bir tehlike olarak algılanmasıdır. Türkçülük ise 
yine kültürel (etnik ve dışlayıcı) ya da siyasi (territoryal ve birleştirici) bir proje 
olarak ayrıştırılmaya çalışılsa da özünde yerel milliyetçilik ideolojisidir. 

Türkçülük, ulus devlet inşası sürecinde; ortak bir dil, din, kültür, yaşam bi-
çimi, geçmiş ve gelecek temalarını harmanlama çabasında olan devlet kurucula-
rının söyleminin önemli bir parçasıydı. Bir başka açıdan Pantürkçülük ve onun 
daha kapsamlı bir türü olan Turancılık uluslararası, Türkçülük ise ulusal mil-
liyetçilik akımı olarak tanımlanabilir. Türkçülük, cumhuriyetin ilk yıllarında 
oluşturulmaya çalışılan “yeni bir ulus” anlayışı temelinde bugün dâhi yeniden 
yorumlanan, farklı anlamlar yüklenen ve Türk milliyetçiliği, etnik milliyetçilik, 
resmî milliyetçilik, Atatürkçülük gibi çeşitli adlarla tanımlanan tartışmalı bir 
kavramdır. Gökalp’in Turancılık mefkûresinden kopuşu onun Türkçülüğünün 
içeriği hakkında önemli ipuçları vermektedir. 

Bakü-Batum demiryolunun tamamlanmasıyla, 1883 yılında, Azerbaycan, 
Rusya ve Batı Avrupa pazarlarına bağlanmış, aynı zamanda İstanbul’la iletişimi 
kolaylaşmıştır. Böylece Azerbaycan’daki Türk etkisi güçlenmiştir. Bu gelişme 
aynı zamanda Azerbaycan’ı Sünni Türkiye’den ayıran Rusya ve Ermenilere yöne-
lik karşıt duyguların (aynı zamanda Şiilik karşıtı duyguların) gelişmesine de yol 
açmıştır.76 Yukarıda bahsedildiği gibi tüm bu gelişmeler “bütün Türklerin birli-
ği” fikrine zemin hazırlamış ve Turancılık ideolojisinin temelini oluşturmuştur. 
Bu gelişmeleri takiben, Birinci Dünya Savaşı’ndan beş altı yıl öncesinde İstanbul 
Pantürkçü hareketin merkezi haline gelmiştir. O sıralarda hâlâ Bahçesaray’da 
olan İsmail Bey Gaspıralı dışında Ahmet Ağaoğlu, Ali Bey Hüseyinzade, Yusuf 
Akçura, Mehmet Emin Resulzade ve birçok başka Kırımlı, Azerbaycanlı, Tatar 
ve Özbek göçmen ve öğrenci İstanbul’da beraber çalışmaktaydılar.77 Akçura bu 
dönemde, 1911 yılında, Türk Yurdu’nu çıkarmaya başlamış ve 1912 yılında ise 
Türk Ocakları’nı kurmuştur. Akçura, Ağaoğlu ile birlikte, yazılarında Türkçülük 
(sonradan Turancılık olarak adlandırılan) çağrısı yapmıştır. Ağaoğlu, Türk Yur-
du’ndaki yazılarında Türklerin birliği ve tarihte oynadıkları rol fikrini işlemiş-
tir. Dünyada sayıları 70-80 milyon civarında olan bütün Türklerin birleşmesi 

76 Zenkovsky, a.g.e., s.  92-95.
77 Zenkovsky, a.g.e., s. 107-108.
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hâlinde çok güçlü bir imparatorluk (Turan devleti-efsanevi vatan) kurulabilece-
ğini ve bunun gerekli olduğunu savunmuştur.78 

Lewis, 19. yüzyılın ortalarına kadar Osmanlı yazılarında “Türk” kelime-
sinin kullanılmadığını, bunun, Batı’lı yazarlar tarafından kullanılan bir tanım 
olduğunu yazmaktadır. Türk kelimesi ancak modern Arapçadaki “fellah” ke-
limesinin kullanıldığı anlamda (“eğitimsiz köylü” anlamına gelecek şekilde) 
kullanılmaktaydı. Dolayısı ile, o dönemde “Türkiye” ve “Türkler” nosyonları 
yeni ifadelerdi.79 Gökalp’in Türkçülüğünün Balkan Savaşları’nda Türklerin 
Rumeli’yi kaybetmesi üzerine şekillendiği görüşü yaygındır.80 Hostler’ın belirt-
tiğine göre, Tekin Alp, bu dönemde (1912-1913) Osmanlıcılık ve Panislamizm 
görüşlerini boş hülyalar olarak kabul eden, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurtu-
luşu için Türklük öğesini ele alan bazı kişiler olduğunu, Gökalp’in de bunlardan 
biri olduğunu belirtmektedir. Hostler, Ahmed Emin’e (Yalman) referans vererek, 
Gökalp’in 1909 yılında zaten çoşkulu bir Türk milliyetçisi olduğunu söylemek-
tedir.81  

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki aydınlar arasında Türkçülük, Osmanlı 
Türklerinin milliyetçiliği çerçevesinde anlaşılmaktaydı. Bu nedenle, Dış Türkler 
arasında gelişen Pantürkçülük ideolojisinden farklı kabul ediliyordu. Türkoloji 
çalışmalarının etkisiyle Dış Türkler konusuna duyulan ilgi öyle bir noktaya gel-
mişti ki, Türkçülük ve Pantürkçülük terimlerinin karıştırılmasına ve birbirinin 
yerine kullanılmasına neden olmuştur. Bu terminoloji karışıklığının sorumlusu-
nun, büyük oranda, Pantürkçü öğeleri vurguladığı halde kendi milliyetçiliğini 
Türkçülük olarak tanımlayan Yahudi Moise Cohen (Tekin Alp) olduğu iddia 
edilmektedir. Ona göre, anlamlı Türkçülük aslında Pantürkçülük demektir. 
Landau’ya göre, bu yaklaşım iki ideolojiyi adeta birbirine eşitleyerek, Türk irre-

78 Zenkovsky, a.g.e., s. 108. Zenkovsky, Turan kelimesinin, 19. yüzyılın sonunda ve 20. yüzyılın 
başında Orta Asya’daki Türk-Moğol halkların toprakları (tarihi vatan) anlamında yanlış kul-
lanıldığını  söylemektedir. Zenkovsky’ye göre, bu yanlış, “Türk” ve “Turan” kelimeleri arasın-
daki fonetik benzerlikten kaynaklanmaktadır. Turan kelimesinin orijinal anlamı bir zamanlar, 
6. yüzyıla kadar, bütün Orta Asya’yı işgal etmiş olan Kuzey İran’daki nüfusun tarihi vatanı 
demektir. Bk. Zenkovsky, a.g.e., s. 110.

79 Lewis, a.g.m., s. 220.
80 İnalcık, a.g.m., s. 13.
81 Hostler, a.g.e., s. 104. Ayrıca bk. Heyd, a.g.e., s. 32.
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dantizminin doğmasına neden olmuştur.82 Türkolojiye duyulan ilgi aynı zaman-
da Tatar ve Rusya’daki Türk kökenli grupların Pantürkçü ideolojiyi geliştirdiği 
dönemle neredeyse eş zamanlı olarak, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başı Osmanlı 
toplumunda “kültürel Türkçülük” düşüncesinin temelinin atılmasına neden ol-
muştur.83 Zenkovsky, 1908 Jön Türk devriminden sonra, hükümetin, Rusya’dan 
Osmanlı İmparatorluğu’na göçen Türki göçmenlere karşı bakış açısının radikal 
bir şekilde değiştiğini ve yaymaya çalıştıkları “ortak Türk birliği” fikrine olumlu 
bakmaya başladıklarını iddia etmektedir.84 

Yukarıda bahsedildiği gibi Pantürkçülük, 1904 yılında, Akçura tarafından 
dile getirilmiştir. Bu fikirden etkilendikleri iddia edilen Gökalp ve Halide Edip 
gibi arkadaşları Eni Lisan adında bir dernek kurmuşlardır. Derneğin amaçları 
arasında Türklerin hayatı üzerindeki yabancı etkilerin kaldırılması, eski Türk 
kültürünün canlandırılması, Türkçenin Farsça ve Arapça kelimelerden arındırıl-
ması ve Türkler, Moğollar, Tunguzlar, Finliler ve diğer Ural-Altay halklarından 
oluşan etnik ve kültürel Turan halkının bilimsel olarak belirlenmesi bulunmak-
taydı. Yayın organları olan Genç Kalemler kısa sürede Pantürkçü görüşün önde 
gelen sesi haline gelmiştir.85 Bu ideoloji çok daha geniş bir duruş olan ve Macar-
lar, Finliler ve diğerleri gibi Türk olmayan grupları da kapsayan Turancılıktan 
farklıdır.86 

Ali Bey Hüseyinzade’nin İstanbul’a gelişi Gökalp üzerinde büyük bir etki 
yapmıştır.87 Gökalp’in Türkoloji çalışmalarına olan ilgisi yine Ali Bey Hüse-
yinzade ile başlamıştır.88 Gökalp, “Türk milletindenim, İslam ümmetindenim, 
Avrupa medeniyetindenim” sloganını Ali Bey Hüseyinzade’nin eserlerinden al-

82 Landau, a.g.e., s. 34-35.
83 Landau, a.g.e., s. 30-31. Ayrıca bk. Hostler, a.g.e., s. 140-142; Lewis, a.g.m., s. 221-222. 

Türkoloji alanındaki gelişmeler hakkında detaylı bilgi için bk. “Türkoloji Çalışmalarına Toplu 
Bir Bakış ve Ödevlerimiz”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı, Belleten, Yazı Kurulu, Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, Ankara, 1960, s. 1-21.

84 Zenkovsky, a.g.e., s. 106.
85 Zenkovsky, a.g.e., s. 107.
86 Jacob M. Landau, Exploring Ottoman and Turkish History, Hurst & Company, London 

2004, s. 26.
87 Ziya Vakkasoğlu, Tarih Aynasında Ziya Gökalp, Cihan Yayınları, Sayı 68, İstanbul 1984, s. 

102-103.
88 Mehmet Karakaş , “Ziya Gökalp’e Yeniden Bakmak: Literatür ve Yeniden Değerlendirme”, 

Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı 11 (Türk Sosyoloji Tarihi), 2008, s. 442.
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mıştır. Garaşova, Akçura’nın 1928 yılında Türk Eli dergisinde yazdığı bir yazıya 
referans vererek kendisinin, Hüseyinzade’nin üçlü formülünü geliştiren Gökalp’e 
takdirle baktığını yazmaktadır.89 Gökalp’e göre, bu üçlü formüldeki Türk ulu-
su, kültürün tüm öğelerini, özellikle de Türklüğün hissî ve ahlakî değerlerini 
kapsamaktadır. İslam ümmeti ise Müslümanlığın siyasi ve hukuki boyutunu 
değil, sadece dinî inançlarını kapsamaktadır. Avrupa medeniyeti ise Batı’nın 
maddi ve bilimsel metodlarını içermektedir. Gökalp’e göre, bu üç alan birbiri-
ni tamamlamaktadır.90 Gökalp, Ali Bey Hüseyinzade’nin yukarıda sözü edilen 
üçlü programını daha da geliştirerek popülarize etmiştir. 1913-1914 dönemin-
de Türk Yurdu’nda yazdığı makaleleri, 1918 yılında Türkleşmek, İslamlaşmak, 
Muasırlaşmak isimli bir kitap olarak yayımlamıştır. Kitabın başlığındaki bu 
kavramları doğrudan Ali Bey Hüseyinzade’nin 1907’de Füyuzat’ta geliştirdiği 
Türkleşmek, İslamlaşmak, Avrupalılaşmak sloganından almıştır.91 Gökalp, bu ki-
tapta dönemin iki önemli akımı olan Panislamizm ve Osmanlıcılığa karşı Türk-
çülük ve Batıcılığı vurgulamıştır. Aslında, Türkçülük adı verilen bu ideoloji, 
Osmanlıcılık, İslamcılık ve Pantürkçülük (Turancılık) akımlarının milliyetçilik 
vurgusu temelinde bir tür sentezidir.92 Heyd, Ülken’e referans vererek Gökalp’in 
Durkheim’la 1912’den sonra ilgilenmeye başladığını ve bu konuda da arkadaşı 
Ali Bey Hüseyinzade’nin etkisi olduğunu söylemektedir.93 Gökalp’in 1913 yı-
lında kaleme aldığı “Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak” adlı yazısı aynı 
zamanda Akçura’nın 1904 yılında yazdığı “Üç Tarz-ı Siyaset” yazısındaki tez 
ile Hüseyinzade’nin 1907 yılında ortaya koyduğu Türk milliyetçiliği, İslam ve 
Avrupa medeniyeti sentezini uzlaştırma girişimidir.94 Diğer bir ifadeyle İslamcı-

89 Sevil Garaşova, “XX. Yüzyıl Azerbaycan Fikir Tarihinde Ali Bey Hüseyinzâde’nin Yeri”, Sel-
çuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı 16, Güz 2004, s. 312.

90 Hostler, a.g.e., s. 108.
91 Bayat, a.g.e., s. 32; Deniz, a.g.m., s. 47; Swietochowski, a.g.e., s. 59; Tadeusz Swietochowski, 

“National Consciousness and Political Orientations in Azerbaijan, 1905-1920”, Transcauca-
sia, Nationalism, and Social Change: Essays in the History of Armenia, Azerbaijan, and 
Georgia, Derleyen Ronald Grigor Suny, The University of Michigan Press, Ann Arbor 1996, 
s. 219; Uriel Heyd, Foundations of Turkish Nationalism: The Life and Teaching of Ziya 
Gökalp, Luzac and Company Ltd, London 1950, s. 149. 

92 Heyd, a.g.e., s. 71.
93 Heyd, a.g.e., s. 32.
94 Hanioğlu, Şükrü M., “II. Meşrutiyet Dönemi ‘Garbcılığı’nın Kavramsallaştırılmasındaki Üç 

Temel Sorun Üzerine Not”, Doğu Batı, Sayı 31, 2005, s. 56.
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ların gerçek İslamlaşma fikirlerini, çoğu Rusya’dan göçen Türkçülerin Türkçü-
lüğünü ve laik bir toplum isteyen Garpçıların muasırlaşma tezlerini uzlaştırma 
girişiminde bulunmuştur.95

Heyd’e göre, bilimsel Türkçülük Batı etkisiyle, siyasi Türkçülük ise Rus-
ya’daki Türk entellektüellerinin çabalarıyla oluşmuştur.96 Heyd, Gökalp’in bu 
hareketin temsilcilerinden biri olan İsmail Bey Gaspıralı’ya değindiğini, fakat 
aslında Ali Bey Hüseyinzade’nin Gökalp üzerinde daha doğrudan etkisi oldu-
ğunu belirtmektedir. Buna örnek olarak Gökalp’in Genç Kalemler dergisinde 
1911yılında yayımlanan Turan isimli şiirinden önce Ali Bey Hüseyinzade’nin 
aynı isimli şiirinin, 1906 yılında, Bakü’de çıkardığı Füyuzat adlı dergide yayım-
lanmasını göstermektedir. Heyd, Ali Bey Hüseyinzade’nin şiirinin Türklerin 
birliği konusundaki ilk şiirsel çağrı olduğunu söylemektedir.97 Mardin de, Türk-
lerarası bir birlik meydana getirmekten ve Turan’dan ilk söz eden düşünürün Ali 
Bey Hüseyinzade olduğunu yazmaktadır.98 Gökalp’in bu etkiler altında yazdığı 
Turan isimli şiiri, onun Türkçülük hakkındaki görüşlerinin oluşumunda bir dö-
nüm noktasına işaret etmektedir.99 Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı kitabında 
Turan şiirini yazma nedenini şöyle açıklamaktadır; 

...ben lisan meselesini kâfi görmiyerek Türkçülüğü bütün mefkûreleriyle, 
bütün programiyle ortaya atmak lâzımgeldiğini düşündüm. Bütün bu fikirleri 
ihtiva eden <<Turan>> manzumesini yazarak Genç Kalemler’de neşrettim. Bu 
manzume, tam zamanında intişar etmişti. Çünkü, Osmanlıcılıktan da, İslâm 
ittihatçılığından da memleket için tehlikeler doğacağını gören genç ruhlar kur-
tarıcı bir mefkûre arıyorlardı. Turan manzumesi bu mefkûrenin ilk kıvılcımı 
idi. Ondan sonra, mütemadiyen bu manzumedeki esasları şerh ve tefsir etmekle 
uğraştım.100

Gökalp’in Türkçülük ideolojisinin temelinde dünyadaki bütün Türkleri tek 
bir lider etrafında birleştirmeyi amaçlayan irredantist bir Turancılık fikri bulun-

95 İnalcık, a.g.m., s. 14.
96 Heyd, a.g.e., s. 106-107.
97 Heyd, a.g.e., 107. Ayrıca bk. Hostler, a.g.e., s. 142.
98 Mardin, a.g.e., s. 199.
99 Karakaş, a.g.m., s. 452.
100 Gökalp, a.g.e., s. 15.



127

ZİYA GÖKALP: TURANCILIKTAN TÜRKÇÜLÜĞE

Sayı: 84

mamaktadır. Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak başlıklı kitabında 
Turan mefkûresini aşağıdaki gibi açıklamaktadır;

Rusya Türkleri’nde iki akım var: Birincisi; “bölgesel lehçe”lere önem ver-
mek; ikincisi, “İstanbul Türkçesi”ni ulusal dil kabul ederek, bu dili yaymaya ça-
lışmak. Birinci akıma kapılanlar, hiç şüphesiz bilmeksizin Türklük düşmanla-
rının ekmeğine yağ sürenlerdir. Gerçek bir Türk bilinciyle düşünenlerse, ikinci 
akıma yöneliyorlar. Bütün Türk lehçelerinden birleşmek üzere yapay bir “Genel 
Türkçe” yapılamayacağı için, bu akımlara bir üçüncüsü eklenmemiştir. Var olan 
dillerin hepsi lehçelerden ve bölgesel konuşmalardan oluşmaktadır. Her lisan, 
kesinlikle farklı alt kollardan oluşmaktadır; ama dikkatle bakılınca, bu alt kol-
ların üstünde, bir edebî birlik olduğu görülür. Her ulus için “başkent dili”nin 
siyasal bir yaygınlığı, toplumsal bir esinlemesi vardır... İstanbul’un bir başkent 
esinlemesinin olması, yalnız Osmanlı Türkleri’ni ilgilendirmez; İstanbul biri-
cik Türk Hakanlığı’nın “ordukent’idir (ordukent=başkent). Bundan dolayı, bü-
tün Türklerin yöneldiği kıbledir. Bundan başka, İstanbul İslâm Hilâfeti’nin 
de merkezidir. Öyleyse İstanbul’un, ulusal esinden başka, dinsel bir kutsallığı 
da vardır. İstanbul Türkçesi’nin bütün Türklerce ulusal dil olması, bu esin ve 
kutsallığın dile de geçmiş olması dolayısıyladır. Fazla olarak İstanbul Türkçesi, 
Türk lehçelerinin en güzeli, en işlenmişi, edebiyat ve bilim bakımlarından en 
zenginidir. O hâlde gösterilecek engellere karşın, İstanbul Türkçesi’ni edebî dil 
olarak benimsemek, bütün Türkler için ulusal bir görevdir. Bu görev yapıldığı 
zaman, bütün Türkler dil ve edebiyatta ortak ve tek bir ulus durumuna gelir...
Türkçülüğün amacı, bir Türk kültürü yaratmaktır. Bu kültür, doğallıkla Doğu, 
Kuzey ve Güney Türkleri için ortak olacaktır. Bu durumda, Batı Türkleri’nin 
Fransız kültürünü, Kuzey Türkleri’nin Rus kültürünü taklit etmelerinden çıka-
cak sakınca giderilmiş olur. Türklerin yalnız bir kültürü olmalı ve bu da ken-
dilerinin yarattığı bir kültür olmalı. Türk, Almanlaştıkça ya da Fransızlaştıkça 
ya da Ruslaştıkça, parçalanır; ama Türkleştikçe ulusal birliği daha da güçlenir. 
Kısacası, İstanbul dilinin ulusal dil olarak benimsenmesi ve Avrupa uygarlığı 
içinde bir Türk kültürünün yaratılması çalışması, bir Türk ulusunun kurul-
masına yardımcı olacak ve Osmanlı, Kıpçak, Özbek, Kırgız gibi adlar bölgesel 
adlar olarak kalacaktır.101

101 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak, Hazırlayan Kemal Bek, Bordo-Si-
yah, Türk Klasikleri-İnceleme, İstanbul 2005, s. 88-90. 
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Özetle, Gökalp’e göre Turan, “Türklerin tümünü içine alan ve Türk olma-
yanları dışta bırakan ülküsel yurttur. Tûran, Türklerin oturduğu, Türkçenin 
konuşulduğu bütün ülkelerin toplamıdır”.102

Gökalp’e göre, milliyeti belirleyen ırk değildir, önemli olan bütün Türklerin 
ortak bir dilinin ve harsının olmasıdır.103 Parla, Gökalp’in Turan ve Lisan şiirle-
rinde Türkiye ve Türkistan’ı kapsayan düşsel bir Turan’dan ya da Türk halkları-
nın Türklüğünü korumuş olan ortak bir Turan dilinden söz etmesinin siyasal bir 
yayılma niyeti taşımadığı gibi, kültür bakımından bir benzeşme dışında somut 
bir birleşmeyi de öngörmediğinin altını çizmektedir. Gökalp, Türkçü ve Turan-
cı şiirler, mitler, masallar, destanlar yazdığı Balkan ve Birinci Dünya Savaşları 
yıllarında bile bütün Türk halklarının öncelikli olarak sadece kültürel alanda 
birleşmesi gerektiğini söylemiştir. Diğer bir ifadeyle Türk milliyetçiliğinin ırkçı 
ve irredantist bir biçimi olan siyasi Turancılık, bu dönemde yayımlanmış makale 
ve denemelerinde görülmez. Gökalp, 1915’ten sonra Turancılığı çağrıştıracak şi-
irler yazmamıştır.104 Berkes de, Gökalp’in 1915 yılından sonra Turan kelimesini 
hiç kullanmadığını, 1918 yılından sonra da bu fikirden tamamen vazgeçtiğini 
belirtmektedir. Ayrıca bu konuda sadece “Turan” ve “Turan Nedir?” başlıklı iki 
kısa yazı yazdığını ve bu yazılarda Panturancı ideolojiye dair teorik bir formü-
lasyon geliştirmediğini söylemektedir.105 Buna rağmen Gökalp’in 1914 yılında 
yazdığı Kızıl Elma şiiri onun ırkçı ve Turancı görüşlerinin kanıtı olarak göste-
rilmektedir. Kırmacı, erken dönem Türk metinlerinde geçen Kızıl Elma kavra-
mına Gökalp’in sıklıkla değindiğini ve bu kavram hakkındaki fikirlerin ulusal 
bir Türk kültürü yaratma konusundaki özlemi dile getirdiğini yazmaktadır.106 
Gökalp, tarihin önemini şöyle açıklamaktadır;

102 Gökalp, a.g.e., s. 90.
103 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Varlık Yayınları, İstanbul, Birinci basım 1923, 1973, s. 

17-18, 20. 
104 Taha Parla, Ziya Gökalp, Kemalizm ve Türkiye’de Korporatizm, İletişim Yayınları, İstanbul 

1989, s. 43-44. 
105 Niyazi Berkes, Turkish Nationalism and Western Civilization: Selected Essays of Ziya 

Gökalp, Columbia University Press, New York 1959, s. 7-8.
106 A. Nebahaddin Kirmaci, “Nationalism-Racism-Turanism in Turkey”, Political and Social 

Thought in the Comtemporary Middle East, Derleyen Kemal Karpat, Palll Mall Press, 
London 1968, s. 364. 
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Dilden sonra tarih gelir. Bir kavim, tarihin en eski kaynaklarına çıkarak 
ulusal hayatının ilk gelişme atılımlarını duyarsa, yitirmiş olduğu ruhu yeniden 
bulmuş olur. Tarihten aldığı feyizlere, halkın derinliklerinden çıkardığı efsanele-
ri, öykü ve masalları, söylenceleri ekledikten sonra, ulusal mâneviliği tamamıyla 
kurar.107

Gökalp’e göre, Osmanlı-Türk ayrımı önemli bir sorundu. Osmanlıcılığa 
alternatif olarak geliştirdiği Türkçülük fikri çeşitli evrelerden geçerek, Türkleş-
mek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak ve Türkçülüğün Esasları adlı kitaplarında son 
şeklini almıştır. Gökalp, Türkçülük mefkûresini üçe ayırmaktadır. Bunlar sıra-
sıyla Türkiyecilik, Oğuzculuk ya da Türkmencilik ve Turancılıktır.108 Öncelikle 
Türkçülük ve Turancılığın farklarını şöyle belirtmektedir; 

Türkçülüğün uzak mefkûresi ise Turan’dır. Turan, bazılarının zannettiği 
gibi, Türklerden başka, Moğolları, Tonguzları, Finuvaları, Macarları da ihti-
va eden bir kavimler halitası değildir...Turan kelimesini bütün Türk şubelerini 
ihtiva eden büyük Türkistan’a hasretmemiz lâzımgelir. Çünkü, Türk kelimesi 
bugün yalnız Türkiye Türklerine verilen bir unvan hükmüne geçmiştir. Türki-
ye’deki Türk harsına dâhil olanlar, tabii bu ismi alacaklardır... Türkçülerin uzak 
mefkûresi, Turan adı altında birleşen Oğuzları, Tatarları, Kırgızları, Özbekleri, 
Yakutları lisanda, edebiyatta, harsta birleştirmektir... Turan mefkûresi olmasay-
dı, Türkçülük bu kadar sür’atle intişar etmiyecekti. Mamafih, kimbilir. Belki, 
istikbalde Turan mefkûresinin husulü de mümkün olacaktır.109 

Oğuz ittihadı ise aşağıdaki gibi açıklanmaktadır;

Bugün, harsça birleşmesi kolay olan Türkler, bilhassa Oğuz Türkleri, yani 
Türkmenlerdir. Türkiye Türkleri gibi, Azerbaycan, İran ve Harzem ülkelerinin 
Türkmenleri de Oğuz uyruğuna mensupturlar. Binaenaleyh, Türkçülükteki ya-
kın mefkûremiz Oğuz ittihadı, yahut Türkmen ittihadı olmalıdır. Bu ittihattan 
maksat nedir? Siyasî bir ittihat mı? Şimdilik hayır! İstikbal hakkında bugünden 

107 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak, Hazırlayan Kemal Bek, Bordo-Si-
yah, Türk Klasikleri-İnceleme, İstanbul 2005, s. 107. 

108 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Varlık Yayınları, İstanbul, Birinci basım 1923, 1973, s. 
27.

109 Gökalp, a.g.e., s. 25, 26, 27. Karakaş, Gökalp’in “Türk İttihadı” olarak tanımladığı Turan’ın 
Almanların sağladığı siyasi birlikle karşılaştırılamayacağını belirtmektedir. Bk. Karakaş, 
a.g.m., s. 453.
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bir hüküm veremeyiz. Fakat, bugünkü mefkûremiz Oğuzların yalnız harsça bir-
leşmesidir.110

Bu tartışmanın sonunda Gökalp, “Bugün şeniyet sahasında yalnız Türkiye-
cilik vardır. Fakat, ruhların büyük bir iştiyakla aradığı Kızıl Elma şeniyet saha-
sında değil, hayal sahasındadır” demektedir.111 Yani geçmişte bir şeniyet olan Tu-
ran mefkûresinin artık bir şeniyet olmadığına işaret etmektedir. Gökalp, Malta 
sürgününde verdiği bir konferansta Türkçülüğü, “Avrupa medeniyeti içinde bir 
Türk harsı vücuda getirmek” olarak tanımlayıp, “Asrın mefkûresi olan ‘ulus-
devlet’ ise bizim için Türkçülüğü ifade etmektedir” demektedir.112

Gökalp’in Turancılık fikri nasıl Ali Bey Hüseyinzade’nin etkisiyle oluşmuş-
sa, Turancılıktan Türkçülüğe yönelimi de kendisini Ali Bey Hüseyinzade’nin 
ve bazı Rusya kökenli Türkçü entellektüellerin duruşundan ayırmak istemesiyle 
şekillenmiştir. Gökalp, Türkçülüğün Esasları’nda Yusuf Akçura ve Ferit Beyin 
“Türk ittihadı” siyasetini tavsiye ettiklerini, Ali Bey Hüseyinzade ve Ahmet 
Ağaoğlu’nun da Türklük ve İslamlık camiaları etrafında bütün Azerbaycanlıları 
toplamaya çalıştığını yazmaktadır.113 Karakaş, Gökalp’in Turancılık-Türkçülük 
ayrımını, yukarıda sözü edilen ve akraba unsurları kapsayan Pantürkizmden ayı-
rıp, Anadolu halkına ve Anadolu Türklüğüne dayalı Türk teritoryalizmi fikrini 
geliştirmek için yaptığını söylemektedir.114 Gökalp, Türkçülükle Turancılığın 
farklarını anlatmak için, Türk ve Turan zümrelerinin hudutlarını tayin etmek 
gerektiğini söyledikten sonra şöyle demektedir;

Türk bir milletin adıdır. Millet, kendisine mahsus bir harsa malik olan bir 
zümre demektir. O halde, Türkün yalnız bir lisanı, bir tek harsı olabilir. Hal-
buki, Türkün bazı şubeleri Anadolu Türklerinden ayrı bir lisan, ayrı bir hars 
yapmağa çalışıyorlar. Meselâ Şimal Türklerinden bir kısım gençler bir Tatar li-
sanı, Tatar harsı vücude getirmekle meşguldürler. Bu hareket, Türklerin başka 
bir millet, Tatarların da başka bir millet olması neticesini verecektir. Uzakta 
bulunduğumuz için, Kırgızların ve Özbeklerin nasıl bir şiar takip edeceklerini 
bilmiyoruz. Bunlar da birer ayrı lisan ve edebiyat, birer ayrı hars vücude getir-

110 Gökalp, a.g.e., s. 24.
111 Gökalp, a.g.e., s. 27.
112 Karakaş, a.g.m., s. 463.
113 Gökalp, a.g.e., s. 13.
114 Karakaş, a.g.m., s. 467.
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meğe çalışırlarsa, Türk milletinin hududu daha daralmış olur. Yakutlarla Altay 
Türkleri daha uzakta bulundukları için, bunları Türkiye Türklerinin harsı dai-
resine almak daha güç görünüyor.115

Gökalp, Akçura’nın Tatar modernleşmesi temelinde oluşturduğu modern 
milliyetçilik anlayışını kabul etmemiştir. Bu nedenle, Yeni Mecmua dergisinde 
yazdığı yazılarda Orta Asya kökenli Türklerin Türkçülük anlayışını, Osmanlı 
Türklerinin Türkçülük anlayışından ayrıştırmaya çalışmıştır. Bu yazılar aynı 
zamanda Akçura’ya bir cevap niteliğinde yazılardı.116 Gökalp, Türkleşmek, İs-
lamlaşmak, Muasırlaşmak adlı kitabında Tatarların ne Türk ne de Moğol olma-
dıklarını belirterek şöyle demektedir;

‘Tatar’ sözcüğü, eski Türk tarihinde bu günkü Kuzey Türkleri’yle hiç bir 
ilişkisi olmayan yabancı bir kavme verilmiş aşağılayıcı bir addır. Ne Cengiz, ne 
de Timur, Tatarları sevmezdi. Demek ki Tatarlar, Türk olmadıkları gibi, Moğol 
da değildirler. Öyleyse, Rusların hem aşağılamak, hem de Türklerin birbirinden 
ayrılmasını sağlamak amacıyla kullandıkları bu adı, Kuzey Türkleri kabul etme-
melidirler. Kuzey Türkleri, çoğunlukla Kıpçak Türkleri’dir...‘Tatar’ sözcüğüne 
gelince, bilimsel incelemeler sonucunda, bu sözcüğün Kuzey Türkleri’ne düş-
manlıkla verilmiş bir ad olduğu anlaşılacak, böylece ‘Tatarcılık akımı’ da iflâs 
edecektir.117 

Bu noktada Sezer, hem Almanya’da hem de Osmanlı toplumunda ulus 
oluşturulması sürecinde bazı güçlüklerle karşılaşıldığını, bu güçlükler karşısında 
eskiye dönüş önerildiğini söylemektedir. Almanya’da Orta Çağ Cermenliğinin, 
bizde ise Orta Asya Türkçülüğünün gündeme getirildiğini belirtmektedir. Daha 
sonra, Orta Çağ Cermenliğine ya da Orta Asya Türklüğüne sonradan katılan 
yabancı unsurlar yüzünden sorun yaşandığı düşünülmüş ve çare olarak yabancı 
olan her şeyi atmak önerilmiştir. Sezer’e göre, bu durum her iki ülkede de bazı 
aşırılıklara yol açmıştır: “Bizde söz gelişi öztürkçecilik akımı, Almanya’da ise 
Yahudi düşmanlığı...Bizim Yahudimiz ise Osmanlı olmuştur. Büyük bir Os-
manlı düşmanlığı başlatılmıştır”.118

115 Gökalp, a.g.e., s. 24.
116 Karakaş, a.g.m., s. 455-456.
117 Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslâmlaşmak, Muâsırlaşmak, Hazırlayan Kemal Bek, Bordo-Si-

yah, Türk Klasikleri-İnceleme, İstanbul 2005, s. 87, 90.
118 Sezer, a.g.m., s. 232. Sezer’e göre, Pancermanizm ve Pantürkizm ortaklaşa Panslavizmle sür-
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Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muasırlaşmak tezini, Türk Yurdu’nda 
yazdığı dönemde geliştirmiştir. Erişirgil’in belirttiği gibi, Gökalp’in Türk 
Yurdu’nda Akçura ile bu konuda sohbetleri olmuştur. Ancak zamanla aralarında 
fikir ayrılıkları belirmiştir.119 Akçura, Osmanlı Türklerini ilk defa uyandıran-
ların Rusya Türkleri olduğunu iddia etmekten hiçbir zaman vazgeçmemiş ve 
Rusya Türklerinin medeniyetçe Osmanlı Türklerinden üstün olduğunu iddia 
etmiştir. Gökalp, Akçura’nın ölmüş eski Türk medeniyetlerini yeniden dirilt-
mek istediğini ve Türk an’aneleri adı altında diriltmek istedikleri hayatın Os-
manlı Türklerinin geleneklerine uymadığını düşünmekteydi. Bu fikir ayrılıkla-
rından dolayı Gökalp Türk Yurdu’na gidip gelmekten vazgeçmiş ve Akçura’nın 
düşüncelerine karşı cephe almıştır.120 Gökalp, Garp medeniyetine körü körüne 
hayran olanların millî harsı anlayamayacağı gibi, eski Türk medeniyetine hayran 
olanların da bugünkü Türk harsını anlayamayacağını düşünmekteydi. Gökalp’e 
göre, Türkçülük canlı harsı bırakıp eski Türk medeniyetlerine gitmek demek 
değildi; çünkü Türk harsı ve Türk medeniyeti birbirinden farklı şeylerdi.121

Gökalp için önemli olan bütün Türklerin ortak bir kültürünün olması ve 
Yakutlar hariç, hepsinin Müslüman olmasıydı. Bu halkların benzer gelenekleri 
ve kurumları vardı ve dilleri esasen aynıydı. Türk dili birçok diyalekte ayrıl-
mış olsa da, Gökalp’e göre, çoğu Türk birbirini anlamaktaydı.122 Gökalp, Türk 
âlemini gayet geniş olarak tanımladıktan sonra, Anadolu Türklerinin tarihini 
yazarken bütün Türk tarihini bunun içine sokmanın doğru olmadığını söyle-
mektedir. One göre,

Göktürklerle, Kırgızların ayrı tarihleri vardır. Anadolu Türkleri, ne Gök-
türklerdendir ne de Kırgızlardandır. Bu iki uyruğun tarihinde <<Talaz>> uyruğu 
vardır. İşte Anadolu Türklerinin aslı olan Oğuzlar bu Talaz uyruğundandır.123

tüşmeye girmiştir; iki ideoloji arasındaki benzerlikler bundan kaynaklanmaktadır. Bk. Sezer, 
a.g.m., s. 232.

119 M. Emin Erişirgil, Bir Fikir Adamının Romanı: Ziya Gökalp, İnkilap Kitabevi, İstanbul 
1984, s. 99.

120 Erişirgil, a.g.e., s. 99.
121 Erişirgil, a.g.e., s. 143, 155.
122 Hostler, a.g.e., s. 143.
123 Ziya Gökalp, Makaleler VII: Küçük Mecmua’daki Yazılar, Hazırlayan Dr. M. Abdülhalûk 

Çay, Kültür Bakanlığı Yayınları, Sayı 387, Ziya Gökalp Dizisi 17, Ankara 1982, s. 215.
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Berkes’e göre, Gökalp’in “Osmanlıcılık” (Osmanlı devletçiliği) döneminde 
de, “Turancılık” döneminde de en çok niteliğini belirleyen fikir özelliği “halk-
çılık” görüşü olduğu halde, bugün ırkçılık davası güdenlerin elinde bayrak ola-
rak anıldığını söylemektedir. Oysa Osmanlı aydınları arasında ırkçılık sanılan 
görüşü getiren Gökalp degil, Akçura’dır. Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük 
görüşlerinin ve siyasalarının karşılaştırmalı tartışmasını daha önce yapan kişi 
yine Akçura’dır.124 Rus İmparatorluğu’ndaki Müslümanların uluslaşma akı-
mıyla, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki Müslüman ve Türk olmayan grupların 
uluslaşma eğilimleri arasındaki paralelliği yine ilk gören ve buradan hareketle, 
Türkiye’de Türk ulusculuğunun gelecegini Gökalp’ten çok önce kavrayan yine 
Akçura’dır.125 Bu noktadan hareketle Berkes, halkçılık ve ırkçılık kavramlarının 
ikisinin de Osmanlı toplumuna Çarlık Rusyasından geldiğini yazmaktadır. Bi-
rincisi, Rusya’daki “inteligentsiya” akımımın, ikincisi Rusya Müslümanlarının 
bir din toplumu olmaktan çıkıp uluslaşma akımına yönelmelerinin yansıması 
olmuştur. Osmanlı toplumunda bu iki kavram da köklü bir anlam değişikliğine 
uğramıştır.126 Bu anlamda Tatarcılık ve Türkçülük akımları aslında ilk orta-
ya çıktıkları zamandan beri çekişme ve rekabet içinde olmuştur.127 Bu noktada 
Berkes, Gökalp ve Akçura arasında kesinlikle görüş farklılıkları olduğunu be-
lirtmektedir. Gökalp ve Akçura arasındaki temel ayrılık, halk, devlet, ulus ve 
uluslaşma konularında belirgindir. Ayrıca Akçura, ulus toplumlarında dayanak 
noktasının ırk, halk, köylü, esnaf, hatta devletten çok burjuva sınıfı olduğunu 
savunmuştur. Gökalp’in dayanak noktası ise Osmanlı esnaf kavramının devamı 
olarak gördüğü meslek zümreleridir.128 Berkes şöyle demektedir;

124 Berkes, a.g.e., s. 210. Berkes, Yusuf Akçura’yı ırkçı olarak tanımlamadığını özellikle belirt-
mektedir. Bk. Berkes, a.g.e., s.  210. 

125 Berkes, a.g.e., s. 211. Berkes, Gökalp’in Ulusal Bağımsızlık Savaşı dönemine kadar Osmanlı 
devletçiliğinden hiç çıkamadığını, Türkçülüğünün Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde 
kaldığını, Batıcılığının İslam beynelmileliyetçiliğinden henüz kopmadığını ve halkçılığına 
rağmen ancak hilafetli bir Müslümanlık düşünebildiğini yazmaktadır. Bk. Berkes, a.g.e., s. 
212.

126 Berkes, a.g.e., s. 211. Ayrıca bk. François Georgeon, Türk Milliyetçiliğinin Kökenleri: Yu-
suf Akçura (1876-1935), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1986, s. 108-112.

127 Georgeon, en önce Ali Bey Hüseyinzade’nin geliştirdiği bu üçlü formülü, Akçura’nın Tatar 
modeli olarak gördüğünü yazmaktadır. Tatarcılık ve Türkçülük akımlarının karşılaştırmalı bir 
değerlendirmesi için bk. Georgeon, a.g.e., s.100-101, 103-108.

128 Berkes, a.g.e., s. 214-216.
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Ancak Osmanlıcı Ziya Gökalp’in, Türkçülüğü Rusya Türkçülüğünden çı-
karıp yine Osmanlıcılık altında öteki iki çığırla kaynaştırarak İttihat ve Terakki-
nin Batıcı-İslamcı-Milliyetçi karması ideolojisi haline getirmesinden sonradır ki 
Türkçülük itibarlı bir anlam kazandı ve hükümetçe değilse bile partice destek-
lenmeye başladı.129

Zenkovsky, 1913 yılında, Türkiye’deki Rusya Türklerinin Tatarcılık-Türk-
çülük tartışmasına son verdiğini ve Türkçülük fikrine döndüklerini yazmak-
tadır. Akçura tarafından desteklenen bu gelişme, radikal Türkçü göçmenlerin 
yüzlerini giderek daha fazla çevirdikleri siyasi ve kültürel Pantürkçülük akımı-
nın bundan sonra izleyeceği yön konusunda önemli bir adım olmuştur.130 Ber-
kes, devrim içindeki Rusya’ya seyahat edip geri dönen Akçura’nın, dönüşünde, 
Turancılığın da emperyalizmden başka birşey olmadığını iddia ettiğini ve o dö-
nemde bunun ciddi bir iddia olduğunu yazmaktadır.131

Yukarıda tartışıldığı gibi, Pantürkizm Turancılığa, Turancılık da ırkçılığa 
indirgenemez zira her iki ideoloji içinde de bir yandan kültürel (medeniyet, dil, 
kültür benzerliği), diğer yandan siyasi (tarih, toprak/ana vatan, ortak soy) un-
surlar barındıran farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Kültürel ve siyasi vurgunun 
örtüştüğü, böylece ırkçılık boyutunun öne çıktığı durumlar ancak belli zaman 
aralıklarına ve belli kişilerin görüşlerine indirgenebilir. Genel olarak Türkçülük 
tüm bu ideolojilerin ortak adı olarak kabul edilebilir ve tartışıldığı coğrafya ya 
da zaman dilimine göre tanımlanması gerekir. Erken Cumhuriyet döneminde, 
özellikle 1931’den sonra canlanan Pantürkist akım ırkçı boyutun öne çıktığı bir 
ideolojidir. 

Cumhuriyetin ilk 20 yılı içinde farklı Pantürkçü gruplar oluşmuştur. Lan-
dau, birbiri ile rekabet halinde olan beş grup belirlemektedir. Bunların ilki 
senelerce Pantürkçülük için mücadele etmiş olan Ahmet Zeki Velidi Togan 
(1890-1970) grubudur. İkinci grup kendilerini ırkçı, Pantürkçü ve Turancı ola-
rak tanımlayan Hüseyin Nihal Atsız (1905-1975) grubudur. Üçüncü grup Dr. 
Rıza Nur’un (1879-1946) başını çektiği, dördüncü grup ise kendini Bozkurtçu 

129 Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Doğu-Batı Yayınları, İstanbul 1978, s. 405.
130 Zenkovsky, a.g.e., s. 112-116.
131 Niyazi Berkes, Felsefe ve Toplumbilim Yazıları, İstanbul, Birinci basım 1931, 1985, s. 216; 

François Georgeon, “Yusuf Akçura”, Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, Milliyetçilik, 
Derleyen Tanıl Bora, Cilt 4, İletişim Yayınları, İstanbul 2002,  s. 512.
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olarak tanımlayan Reha Oğuz Türkkan (1920-2010) grubudur. Dördüncü grup, 
“gerçek Türkün” kim olduğu konusunda Atsız grubu ile çatışma hâlindeydi. Son 
olarak, Gökalp çizgisini takip eden, ırkçılığı reddederek kültürel Pantürkçülü-
ğü savunan Orhan Seyfi Orhon (1890-1972) ve Yusuf Ziya Ortaç (1895-1967) 
grubu bulunmaktaydı.132 Irçılık konusunda en etkili isim Nihal Atsız’dır. Atsız’a 
göre, Türkler için ulus her şeyden önce bir kan meselesidir ve kendini Türk 
olarak tanımlayacak olan herkes her şeyden önce Türk neslinden (Türk ırkı an-
lamında) olmalıdır.133 Yine Atsız’a göre, Türk ulusuna aidiyetin üç koşulu vardır: 
kanın, dilin ve dileğin Türk olması. Bu üç koşul bir araya geldiğinde “ülkücü bir 
ulus” oluşur ve sayıca az olsa bile bu ulus dünyanın en güçlü ulusudur.134 Irkçılık 
üzerine temellenmiş bu görüş irredantist olarak nitelendirilen Turancılığın en 
belirgin örneğidir.

Turancılığın bir diğer temsilcisi olan Reha Oğuz Türkkan için de ırk önem-
lidir, fakat Nihal Atsız’a göre, ırk ve kan vurgusu daha az katıdır. Türkkan için 
ırk ve kan kadar Türk dilini konuşmak ve Türk harsını taşımak da önemlidir. 
Bu çerçevede Dış Türkler ve Anadoluculuk tartışması önem kazanmaktadır. 
Türkkan, Atsız’a kıyasla Anadoluculuğa daha sıcak bakmaktadır. Ayrıca Türki-
ye olmadan Türk birliğinin gerçekleşemeyeceğini düşündüğünden, emperyalist 
devletlere karşı Türkiye’nin önemini ve gücünü vurgulamaktadır.135 Bir diğer 
önemli isim Rıza Nur’dur. Nur, milliyeti sadece bir ırk ve kan meselesi olarak 
görmektedir. Ona göre, milliyet asla bir kültür meselesi değildir; dil, zihniyet ve 
edebiyat gibi kültür unsurları milliyetin ikincil unsurlarıdır. Nur’a göre, uygula-
nabilir tek milliyetçilik ırkçılıktır ve bu nedenle, irredantizm Türk milliyetçili-
ğinin etkin bir etmenidir. Nur, Anadoluculuğa sıcak bakmakla birlikte milliyet-
çiliğin etkisini zayıflatacağını düşünmektedir.136 Rıza Nur, Turan kavramının 
içeriğini Turan halklarının yaşadığı ülkeleri kapsayacak şekilde genişletmiştir. 
“Büyük Turan” adını verdiği bu ülkenin sınırları, Türkçülerin hemen hiçbir 

132 Jacob M. Landau, Pan-Turkism: From Irredentism to Cooperation, Hurst & Company, 
London, Birinci baskı 1981, 1995, s. 94-97.

133 Kılıç, a.g.m., s. 135.
134 Kılıç, a.g.m., s. 135.
135 Kılıç, a.g.m., s. 136-137; Önen, a.g.e., s. 269.
136 Kılıç, a.g.m., s. 137-138; Önen, a.g.e., s. 294.
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dönemde benimsemedikleri Bulgarları, Finlileri, Macarları ve Estleri de Türk 
halkları olarak tanımlayacak şekilde genişlemiştir.137

1930 ve 1940’lı yıllarda doruğa çıkan Pantürkçü hareket hükümetin resmî 
milliyetçilik anlayışı ile uyuşmayan, hatta onunla rekabet eden bir hareketti. Bu, 
ırkçılığa karşı olan Gökalp’in geliştirdiği kültürel Pantürkçülükten geri adım 
atmaktı. 1930’lardaki ırkçı Nazi teorilerinin Pantürkçülüğü etkilemiş olması 
mümkündür; fakat Pantürkçü yazarlar faşizm etkisini reddederek, Türk ırkçı-
lığının “yerel bir icat” olduğunu savunmuşlardır. Onlara göre, kan bağı Türk 
ırkını birleştiren en önemli bağdır ve diğer tüm bağlardan üstündür. Bu nok-
tada, 1943 yılında, savaşın Almanların aleyhine dönmesiyle ve hükümetin ta-
rafsızlığını göstermesi için dışarıdan baskı yapılmasıyla hükümet, Mayıs 1944 
tarihinde, Pantürkçü harekete karşı tavır almıştır. Turancılar önce tutuklanmış, 
Ekim 1945 tarihinde ise serbest bırakılmışlardır.138 

Rusya’daki Müslüman halkların uluslaşma akımlarının Osmanlı Türki-
ye’sinde “ırkçılık” olarak tanımlanması ve bu akımın Ziya Gökalp’e atfedilen 
“Turan ütopyasına” dönüşmesi Berkes’e göre, Ziya Gökalp açısından talihsiz bir 
durumdur.139 Berkes, Gökalp’in fikirlerinin dayanağının ırk ya da halk, hatta 
ulus bile olmadığını, “devlet” olduğunu yazmaktadır.140 1930 ve 1940’lı yılların 
Pantürkçü akımı Türklerle, Osmanlılar, Azerbaycanlılar, Kırım Tatarları, Türk-
menler, Kırgızlar ve Özbekler arasında ırksal farklılıklar olduğunu kabul eden ve 
ırkın milliyet tanımında belirleyici olmadığı konusunda ısrarcı olan Gökalp’in 
fikirlerinden bir sapmaydı. 

137 Önen, a.g.e., s. 191. 
138 Landau, a.g.e., s. 93-94; Jacob M. Landau, Exploring Ottoman and Turkish History, Hurst 

& Company, London 2004, s. 49; Kılıç, a.g.m., s. 134; Heyd, a.g.e., s. 130.
139 Berkes, a.g.e., s. 210-211.
140 Berkes, a.g.e., s. 211.
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SONUÇ

Gökalp’in Türkçülük, İslam ve muasırlaşma (medeniyet) sorunu etrafında 
geliştirdiği çözümlemeler günümüzde süregelen tartışmaların tarihsel arkapla-
nına ışık tutar niteliktedir. Gökalp’in fikirleri Turancılıktan Türkçülüğe evril-
diğinde, ortak dil, din, kültür, geçmiş ve gelecek temaları öne çıkmış, dilde ve 
dinde birlik esasına dayanan ulusal kültür kavramı ise geliştirdiği Türkçülük 
anlayışının merkezine taşınmıştır. Gökalp, o dönemde etkili olan Pantürkçülük 
(Turan), (Pan)Osmanlıcılık (imparatorluk) ve Panislamcılık (ümmet) ideoloji-
lerini bu anlayış çerçevesinde reddetmektedir. Sözü geçen ideolojiler geniş kap-
samlıdır ve ona göre, zamanın gerçeklerine uymamaktadır. Aynı zamanda bu üç 
ideolojinin sınırlarının ve birleştirici öğelerinin net olmaması, vatan kavramı-
nın gelişmesini engelleyen bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir. Gökalp’e göre 
Türkiye’nin ulusal kültürüne sahip çıkarak Batı medeniyeti içinde yer alması 
mümkündür.

1920’lerde Batı merkezli dünya görüşüne alternatif olarak geliştiği düşü-
nülen Pantürkçülük ve Turancılık tartışmaları Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sından sonra farklı bir eksende tekrar gündeme gelmiştir. Yine 1920’lerde ilk 
defa Rusya göçmenleri tarafından dile getirilen, 1930’ların sonlarında unutulan; 
fakat Sovyetler Birliği’nin son on yıllık  döneminde Lev Gumilev141 tarafından 
yeniden canlandırılan Avrasyacılık akımı, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından 
sonra, eski Sovyetler Birliği’ni oluşturan ülkelerin aydınları tarafından yeni bir 
jeopolitik söyleme dönüştürülmüştür.142 Yeni bir siyasi hareket olarak değerlen-
dirilen Avrasyacılık, Türkiye’de “Kemalist Avrasyacılık” olarak adlandırılmak-
tadır. Her ne kadar Türkiye’nin resmî dış politikası statüsünde olmasa da Türk 
iş dünyasında giderek daha çok yandaş bulmuştur.143 

Sovyetler Birliği’nin dağılması ile Türkiye Türkleri ve Sovyetler Birliği son-
rasında kurulan Cumhuriyetler arasında ekonomik ve kültürel iş birliği temelin-

141 Bu konuda detaylı bir tartışma için bk. Leyla Tağızade, “20. Yüzyılda Rusya Ehnogenez Te-
orileri”, Çağdaş Türklük Araştırmaları Sempozyumu, Bildiriler, Ankara Universitesi Dil, 
Tarih ve Coğrafya Fakültesi Yayınları, Sayı 396, 8-10 Mayıs 2002, s. 322-32; Leyla Tağızade, 
“Avrasyacılık ve Lev Gumilev”, Derleyen Ümit Özdağ vd., 21. Yüzyılda Türk Dünyası  Jeo-
politiği Muzaffer Özdag’a Armağan, Cilt I, ASAM Yayınları, Ankara 2003, s. 149-66.

142 Emel Akçalı vd., “Kemalist Eurasianism: An Emerging Geopolitical Discourse in Turkey, 
Geopolitics,  Cilt 14, Sayı 3, 2009, s. 557.

143 Akçalı vd, a.g.e., s. 563.
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de doğrudan temaslar kurulmuştur. Bu gelişme Avrasyacılığın yeniden gündeme 
gelmesi olarak değerlendirilse de, Pantürkçülüğün yeniden canlanması olarak 
yorumlayanlar da bulunmaktadır. Azerbaycan’da ve Tatarlar arasında bu eğilim 
Türkiye’de olduğundan daha kuvvetlidir. Büyük Türk Dünyası fikri etrafında 
Türk kökenli tüm grupların siyasi, kültürel ve ekonomik birliğini savunan geniş 
ve etkili çevreler bulunmaktadır. Yeniden biçimlenmekte olan Türklük üst kim-
liği, Ziya Gökalp’in zamanında savunduklarını doğrular niteliktedir. Dış Türk-
lerle etkileşim hâlinde olan Gökalp, ümmet topluluğunun birleştirici, manevî 
bağı olan din yerine (ortak) Türk kültürü değerlerini koyarak, ümmet topluluğu 
algısından Turan topluluğu algısına (sosyo-kültürel birlik anlamında) geçişi sağ-
lamıştır. Bugün, esas ilişki boyutunu enerji oluştursa bile, ticari, ekonomik ve 
askerî iş birliği olarak ifade bulan ve bölgedeki güçlü aktörlere karşı bir kalkan 
olarak kullanılan Büyük Türk Dünyası ideali, Turan fikrinin ortaya çıktığı dö-
nemin koşullarında geliştirilmeye çalışılan pragmatik çözüm arayışlarına da ışık 
tutmaktadır.
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(BASED ON NİLÜFER BAYAR-GÜRSOY’S NARRATION)

ABSTRACT

Reşide Bayar, the wife of President Celal Bayar witnessed the periods of national struggle, 
single-party and multi-party systems and Democratic Party rulership. She had a part in Celal 
Bayar’s long political life and his successful activities. Mrs. Reşide drew attention with her atti-
tude, political manner and social activities. Mrs. Reşide who became the first lady in Çankaya 
Palace with Celal Bayar’s being elected as a president put changes ranging from reconstructuring 
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Giriş 

Günümüz Cumhuriyet tarihi çalışmalarında biyografilere belirgin bir ilgi 
olsa da yeterli olduğunu söylemek mümkün değildir. Bu durumun sebepleri 
arasında; arşiv materyallerinin yeterince kullanılamaması, hatıraların tam anla-
mıyla gün yüzüne çıkmamış olması ve döneme ait pek çok bilgiyi kontrol ede-
bilecek kanalların yeterince açık olmaması sayılabilir. Fakat Cumhuriyetin an-
laşılabilmesi ve Cumhuriyet tarihinin daha sağlıklı yazılabilmesi için dönemin 
bütün aktörlerinin çok daha iyi tanınması gerekmektedir.

Cumhuriyet tarihi boyunca bugünkü Cumhurbaşkanı ile birlikte on bir 
Cumhurbaşkanı görev yaptı. Bu Cumhurbaşkanlarının tamamı hakkında ya-
pılmış bilimsel çalışmaların son derece sınırlı olduğu düşünülürse, bu sahada 
yapılacak yeni çalışmalara ne kadar fazla ihtiyaç duyulduğu daha iyi fark edilir. 
Bu anlamda gelecekte yapılacak daha kapsamlı çalışmalara katkı sağlamak ama-
cıyla dönemin tanıklarından daha fazla yararlanmak ve hatıraları en iyi şekilde 
değerlendirmek kaçınılmaz bir zorunluluktur.

Cumhuriyet tarihinin üçüncü Cumhurbaşkanı olan Mahmut Celal Bayar 
üç döneme tanıklık etmiş, aktif bir şekilde siyasetin içerisinde yıllarca yer almış, 
okumuş ve yazmış bilge bir devlet adamıydı. Celal Bayar’ın bu zorlu ve uzun yol-
culuğunda; en büyük güç ve kuvvet kaynağı, değerli yol arkadaşı Reşide Bayar’ı 
tanımadan Celal Bayar’ı tam olarak anlamak ve bilmek mümkün değildir. Bu 
sebeple Reşide Hanım’ın hayatını kısmen anlatan bu mütevazi çalışmayla; Kızı 
Nilüfer Bayar-Gürsoy’un tanıklığında Reşide Hanım’ın daha yakından tanın-
ması, Celal Bayar’ın aile yaşamını ve Bayar ailesinin genel yapısına ilişkin bir 
çok kaynakta ulaşılamayacak bazı yeni bilgilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. 

Nilüfer Bayar Gürsoy, Reşide Hanım’ın kendisiyle birlikte aynı çatı altın-
da bulunan, bir çok olayda yanında yer alan, adeta bir sırdaşı ve arkadaşı olan 
en küçük kızıydı. Nilüfer Hanım Milli Mücadeleyle yaşıt hayatındaki bütün 
gelişmeleri ve detaylarını küçük yaşlarından başlayarak günümüze kadar geçen 
süreci, son derece berrak bir şekilde hatırlayan bir hafızaya sahiptir. Nilüfer Gür-
soy, Ankara Üniversitesi’nde başladığı lisans eğitimini Yüksek öğrenimle sürdür-
meye çalışmış, aktif siyasette uzun yıllar çeşitli sorumluluklar üstlenmişti. Fakat 
Nilüfer Hanım babası Celal Bayar ve annesi Reşide Hanım’ın yanından hiç ay-
rılmayarak yaşanılan sosyal, siyasal ve ailevi sorunların canlı şahidi oldu. Siyaset 
içinde yer almış aktif bir siyasetçi; düşünen, üreten ve sorgulayan bir insandır. 
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Nilüfer Hanım, kişisel özelliklerine, yaşadığı olaylar da eklenince birikimleri ve 
gözlemleriyle son derece değerli bir aydın olarak karşımıza çıkıyor. 

REŞİDE HANIM VE AİLE HAYATI

Reşide Bayar Bursa İnegöl’de 1887 yılında doğdu. Reşide Hanım’ın annesi 
Zehra Hanım Bulgar göçmeni, babası Refet Bey İnegöl’ün yerlilerinden ve eşra-
fındandır. Refet Bey, üç kez evlendi ve birinci hanımı Zehra Hanım’dan; Reşide, 
Zafire, Cemile; Zehra Hanım’ın ölümünden sonra evlendiği ikinci hanımı Na-
zikter Hanım’dan Zekai ve Hasnune isimli çocukları dünyaya geldi. İkinci eşini 
de kaybettikten sonra  Refet  Bey  üçüncü evliliğini  Hidayet Hanım’la yaptı, 
fakat Hidayet Hanım’dan evladı olmadı. 

Reşide Hanım’ın çocukluğu Bursa’da geçti. Okula ve özellikle matematik 
dersine belirgin bir ilgisi olan Reşide, rüştiyeden mezun olarak eğitimini ta-
mamladı. Reşide hanım; zeki, sosyal, hareketli ve çevresi tarafından sevilen bir 
çocuktu.

1903’te Mahmut Celal Bey, Orient Bank’ta genç bir memur olarak görev 
yaparken, Refet Bey’in ağabeyi olan Banka Müdürü Saffet İnegöllü Bey’in, ara-
buluculuğuyla Reşide Hanım’la görücü usulüyle evlendiler. 16 yaşında olan Re-
şide Hanım, o günün şartları içerisinde rüştiyeden sonra okula devam imkanı 
bulamamış, evlenmişti.

Mahmut Celal Bey ve eşi Reşide Hanım, Bursa’da evlendiler. Reşide Hanım 
Celal Bey ile evlendikten sonra uzun bir süre kayın validesi Emine Hanım’la bir-
likte aynı evi paylaştılar. Emine Hanım ile gelini Reşide Hanım’ın son derece 
saygı ve sevgi dolu bir diyalogu vardı ve Emine Hanım Reşide Hanım’ı sever ve 
takdir ederdi. 

Reşide Hanım ve Mahmut Celal Bey’in; Refi (1904-1941), Turgut (1911-
1976), Nilüfer (1921-) adlarında üç çocuğu dünyaya geldi.  Reşide Hanım, ma-
iyetindekilere ve aile üyelerine karşı; candan, candan olduğu kadar da ciddi ve 
otoriterdi. Celal Bey ile son derece iyi, mutlu ve uyum içerisinde bir evliliği 
vardı. Kavga ettiklerini kimse görmemişti.

Reşide Hanım çocukların yetişmesi, eğitimi ve terbiyesiyle bizzat ilgilendi. 
Bir gün Nilüfer Hanım mürebbiyesinin, kendisine Hz. İsa ve Hz. Musa’dan söz 
etmesinden rahatsız oldu. Durumu Reşide Hanım’a ileten Nilüfer Hanım, an-
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nesinin yabancı mürebbiyeyi uyarmasını bekliyordu. Reşide Hanım büyük bir 
olgunluk içerisinde kızı Nilüfer Hanım’a «Kendi dinini bilmek istiyorsan diğer 
dinleri de bilmen gerekir» dedi ve o olaydan sonra Nilüfer Hanım’a belirli bir 
dini eğitimi bizzat kendisi verdi. Reşide Hanım namaz kılar ve orucunu tutardı. 
Fakat çocuklarına dini konularla ilgili zorlama ya da telkinde bulunmamıştı.

MİLLİ MÜCADELE VE REŞİDE HANIM

Mahmut Celal Bey, Reşide Hanım’la evlendikten sonra; bankadaki göre-
vine devam ederken diğer taraftan da İttihat ve Terakki içinde aktif bir şekilde 
çalışıyordu. Osmanlı Devleti’nin son günlerinde yurdun her tarafı gibi Bursa da 
oldukça karışıktı. Celal Bey, gerek halkın arasında gerekse teşkilatlarda yoğun 
bir çaba ve gayret gösteriyordu. Bu yoğunlukta Reşide Hanım ilk defa eşinin 
Bursa’da halka hitaben bir konuşmasını dinledi. Celal Bey’in konuşmasından 
oldukça etkilenen Reşide Hanım’ın, eşine olan hayranlığı bir kat daha artı. Artık 
Reşide Hanım, Celal Bey’in bütün siyasi faaliyetlerinde ve etkinliklerinde en 
büyük destekçisiydi. Celal Bey de Reşide Hanım’ın fikirlerine, sezgilerine büyük 
değer verir, alacağı kararlarda eşiyle bire bir konuşur hem görüşünü alır hem de 
desteğini almaya özen gösterirdi. 

 Celal Bey’in İttihat ve Terakki İzmir Katib-i Mes’ulü olarak tayini üzerine 
Reşide Hanım, eşiyle birlikte İzmir’e gitti1. Zira İzmir’de siyasi hayat ve atmos-
fer oldukça karışıktı. I. Dünya savaşında Osmanlının mağlup olması sonrası, 
İzmir’in kozmopolit yapısına ilaveten İtilaf devletlerinin bölgeye belirgin bir ilgi 
göstermesi İzmir’de yaşayan Türk-Müslüman nüfusu daha fazla endişelendirdi. 
İzmir’de ki siyasi sorunlar Celal Bey’i önemli kararlar almaya itti. Celal Bey, 
İstanbul Hükümeti’nin, bir İttihatçı olduğu için kendisini takip ettirmesi, azın-
lıkların kendisine karşı düşmanca tavırlar göstermesi üzerine İzmir’den uzak-
laşıp direnişe katılmayı düşündüğünü Reşide Hanım’a açıkladı. Reşide Hanım 
son derece vakur bir duruşla eşine «tabii ki gideceksin, bu senin görevin. Gözün 
arkada kalmasın ben çocuklarına, annene bakarım. Ama annenin de iznini al» 
dedi. Celal Bey, Reşide Hanım’ın bu desteği ve verdiği moralle, annesinin elini 
öperek iznini aldı ve evden ayrıldı. İzini kaybettirerek efelerin arasına katıldı2. 

1  Celal Bey’in İzmir’e 1912 ile 1914 tarihleri arasında gittiği söylenmekle birlikte kesin ola-
rak hangi tarihte gittiği bilinmemektedir. Erkan Şenşekerci, Türk Devriminde Celal Bayar 
(1918-1960), Alfa yay., İstanbul 2000, s. 33.

2  Celal Bey efelerin yanına gittiğinde önce kimliğini saklamak için zeybek kılığına girdi. Fakat 
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Celal Bey’in evden ayrılmasından bir saat sonra Celal Bey’i tutuklamak amacıy-
la görevliler eve geldiler. Celal Bey’in evde olmadığına ikna olmayan görevliler, 
evi aramak istediklerinde Reşide Hanım, mahkemeden arama izni isteyerek evi 
aramalarına kesinlikle izin vermedi ve Celal Bey’e zaman kazandırmak için gö-
revlileri oyaladı. Hatta Reşide Hanım, hava karardığında başına kalpak giyerek 
pencere önünde ileri geri yürüyüşler yapmak suretiyle  evi takip eden askerleri 
meşgul ederek Celal Bey’e kaçmasını sağladı. Celal Bey’in İzmir’den ayrılması 
üzerine Reşide Hanım İzmir’den Bursa’ya geri döndü.

Celal Bey, 1919 seçimlerinde Saruhan mebusu seçilerek Meclis-i Mebusan’a 
İstanbul’a gittiğinde de Reşide Hanım Bursa’da kalmayı tercih etti. Bu süre 
içerisinde evin ihtiyaçlarını Reşide Hanım kendi ailesinden aldığı yardımlar-
la sağladı. Meclis-i Mebusan İngilizler tarafından basıldığı zaman Celal Bey, 
İstanbul’dan ayrılarak Ankara’ya gitmeden önce Bursa’ya ailesinin yanına gel-
di. Mustafa Kemal’den aldığı telgraf üzerine Anzavur’un saldırılarını önlemek 
için Bursa’da bir müddet kaldıktan sonra yeni açılan Meclis’e katılmak üzere 
Ankara’ya gitti3.

REŞİDE HANIM VE ANKARA

Celal Bey; eşi Reşide Hanım, annesi Emine Hanım, oğlu Turgut, henüz bir 
yaşındaki kızı Nilüfer ile birlikte Bursa’dan atlı araba ile Ankara’ya yola çıktılar. 
Celal Bey ve ailesi uzun ve yorucu yolculuktan sonra Keçiören yolu üzerindeki 
Atatürk’ün karargâhında kaldılar. Karargâh binası Ziraat mektebiydi. Ankara 
yoğun ve tarihi günler yaşıyordu. Şehrin imkânları oldukça sınırlıydı4. Celal 
Bey ailesini Ankara Samanpazarı’nda bir eve yerleştirdi. İki katlı, avlusu olan 

zeybek kıyafetleri ve kılığı Celal Bey’e uymadı. Çünkü zeybeklerin baldırları açık olduğundan 
daha yanık bir tene sahip oluyorlardı. Bunun üzerine Celal Bey, Babası din adamı olduğun-
dan din adamlarının görev ve sorumluluklarını bildiği için hoca kılığına girmeyi düşündü. 
Pazardan aldığı hoca kıyafetiyle köy köy dolaşmaya başladı.  Bir hocanın yapması gereken 
sorumlulukları yerine getiren Celal Bey dini nikahlar bile kıydı. (N. Bayar-Gürsoy)

3  Şerif Demir, “Milli Mücadelede Celal Bayar (1919-1923), İstanbul Üniversitesi Yakın 
Dönem Türkiye Araştırmaları Dergisi, 8/2009, S.15-16 İstanbul, s. 63.

4  Ankara’nın Milli Mücadeleye üs olarak seçildiği günlerde şehrin durumu pek parlak değil-
di. XX yılın başından itibaren yaşanılan siyasi olaylar ve savaşlarla nüfus yirmi binlere ka-
dar düşmüş, I. Dünya savaşı esnasında çıkan yangınlarla şehrin önemli bir kısmı harabeye 
dönüşmüştü. TBMM’nin açıldığı günlerde Ankara; dar, çamurlu yollara sahip, iyi oteller 
ve restoranların  bulunmadığı elektrikten mahrum orta halli sıradan bir Anadolu kasabası 
görünümündeydi. Mehmet Sarıoğlu, Ankara-Bir Modernleşme Öyküsü (1919-1945), TC 
Kültür Bakanlığı yay., Ankara 2001, s. 18,20.
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dar bir sokakta, oldukça mütevazi kiralık bir evdi. Celal Bey daha sonra ailesini 
Keçiören’de Ahmet Ağaoğlu’na ait bir eve nakletti. 

Ankara’da, Büyük Millet Meclisinin açılmasıyla büyük bir değişim ve dö-
nüşüm yaşanıyordu. Celal Bey, meclis içinde oldukça aktifti. Reşide Hanım’ı 
Ankara’da oldukça yoğun ve yorucu bir mesai karşıladı. Reşide Hanım, Celal 
Bey’in siyasetteki yoğun mesaisinde eşine destek oldu, ailesinin sorunlarıyla ilgi-
lendi ve sosyal faaliyetlerde de aktif bir şekilde yer aldı. Reşide Hanım; Ankara’ya 
yeni gelen milletvekilleri aileleriyle yakın irtibat kurarak yardımcı olduğu gibi 
diğer taraftan yetim, öksüz ve fakir çocuklara yönelik çeşitli etkinliklerde de 
bulunmaktaydı. Ankara’da zorlu günler ve büyük bir savaş yaşanıyordu. Reşide 
Hanım da savaşın toplum üzerindeki etkilerinin hızla silinerek yeni devletin 
doğuşuna tanıklık edilen bir zamanda, bütün gayretiyle ailesine ve çevresindeki 
insanlara yardım için çaba gösterdi.

Bayar ailesi kirada geçen süre zarfında, kendilerine ait bir ev sahibi olmak 
için çaba gösterdiler. Öncelikle Celal Bey ve Reşide Hanım, Kavaklıdere’de bir 
arsa satın alarak mimar Arif Hikmet Koyunoğlu’ndan yeni bir ev yapmasını 
istediler. Kavaklıdere’de ki ev, o günkü ihtiyaçlara göre tasarlanmış, dönem şart-
larını taşıyan mütevazi bir ev olarak inşa edildi. Celal Bey, İş Bankası Müdü-
rü olarak göreve başladığında, misafirlerini kendi evinde ağırlamaktaydı. Evin 
bahçesine bir tenis kortu yapıldı. Bu bahçe İş Bankası çalışanları için adeta bir 
buluşma yeriydi. Kortun etrafında Celal Bey ve Reşide Hanım misafirleriyle 
otururken, onlar tenis oynarlardı. 

Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk’ün devrimleri ardı ardına gelmekte 
sosyal ve toplumsal hayatta da büyük bir değişim yaşanmaktaydı. Ankara’da eşli 
balolar, toplantılar ve çeşitli etkinlikler yapılıyordu. Ülkenin önde gelen isimle-
rinin eşleriyle katıldığı bu toplantılarda; Atatürk bayanlarla yakından ilgilenir, 
inkılâplar ve değişim hakkında sohbetlerde bulunurdu. Böyle bir toplantıda Ata-
türk Reşide Hanım’a dönerek; “başınızı açar mısınız?» dedi. Böyle bir soruyu 
beklemeyen Reşide Hanım, mahcup bir eda ile kıpkırmızı kesilerek sustu. Kısa 
bir sessizlik sonrası Celal Bey devreye girdi; «açacaktır Paşam» dedi. Reşide Ha-
nım o gün başını açmadı, fakat bir daha da sıkma baş şeklinde bir örtüyü kul-
lanmadı. Reşide Hanım, Atatürk’ün isteğine uygun bir şekilde açtığı başını bir 
daha hiç kapatmadı. 
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1937’de Başbakanlık görevine getirilen Celal Bey, ilk bakanlar kurulu top-
lantısını Kavaklıdere’de ki evinde gerçekleştirdi. Reşide Hanım normal şartlarda 
mutfağa ve aşçılara hiç müdahale etmezken, o gün her şeyin düzenli olmasına 
bizzat nezaret etti.

Celal Bayar 1939’de başbakanlık görevinden ayrıldı. Aile İstanbul’a taşına-
rak Laleli’de bir apartmana yerleşmiş ve Halide Edip Adıvar’la komşu olmuş-
lardı5. Celal Bey, İstanbul’da bir yıl kaldıktan sonra Ankara’ya tekrar döndü. 
Çocuklarından en büyüğü Refi Bayar, yolsuzluktan yargılanırken (sonradan be-
raat edeceği), 1941’de vefat etti6. Reşide Hanım, oğlunun bu şekilde vefatına çok 
üzüldü. Aynı dönemde Turgut Bayar hakkında darbe hazırlığı içinde olduğuna 
ilişkin bir tahkikatın yürütülmesi de aileyi oldukça rahatsız etti7. Aynı yıllarda 
ailenin en küçük üyesi Nilüfer Hanım D.TC. Fakültesi’nde öğrenciydi. Döne-
min kudretli Ankara Valisi Nevzat Tandoğan Celal Bayar’a kızı Nilüfer Bayar’ın 
Üniversiteye gidip gelirken dikkatli olması için uyarması da tedirginliği iyice 
artırdı. Dönem içinde Bayar ailesi kendilerini huzursuz hissediyorlar ve sıkı bir 
takipte olduklarını düşünüyorlardı.

Celal Bey başbakanlıktan ayrıldıktan sonra Meclis Başkan vekilliği dahil 
bazı makamlar teklif edildi. Hatta araya Reşide Hanım’ın yakınlarını da koya-
rak ısrar edildi. Fakat Bayar  teklifleri sürekli reddetti. Celal Bey Demokrat Parti 
kurulana kadar hiç bir görev almamakta kararlıydı ve kararının da arkasında 
durdu. Bu süre zarfında hatta 1950’ye kadar geçen zaman içinde Bayar ailesi, 
Meşrutiyet Caddesi’nde Alev Ok Apartmanı’nda kalmaya devam ettiler.

5  Nilüfer Bayar Gürsoy, Halide Edip’i yurda dönüş yaptığı o yıl ilk defa İstanbul Üniversitesi’nde 
yaptığı konuşmada dinlemişti. Bayar ailesiyle Halide Edip aynı apartmanda komşuydular ve 
ailece görüşüyorlardı. (N. Bayar-Gürsoy)

6  Refi Bayar sportmen yapıda olmasına rağmen kalp romatizmasından vefat etti. Ölümünün, 
hakkında açılmış bir mahkeme sürerken gerçekleşmesi zihinlerde çeşitli şüphelere yol açmıştı. 
İntihar ettiğini söyleyenler  olduysa  da, bunun aslı yoktu.  (N. Bayar-Gürsoy)

7  Celal Bayar, 1939’da başbakanlık görevinden ayrıldığında hiç bir siyasi görev kabul etme-
den kenara çekildi. Aynı günlerde Turgut Bayar İsviçre’den dönerek vatani görevini yapmak 
için askere gitti. II. Dünya savaşının başladığı bu günlerde, Sarıkamış’ın soğuk ve uzun kış 
şartlarının sürdüğü gecelerinde subaylar, toplanıp Turgut Bayar’ın getirdiği radyoyla savaşın 
gidişatını takip ediyorlardı. Toplu radyo dinleme faaliyetini hükümete karşı bir hareket olarak 
algılayan askeri yetkililer, Turgut Bayar hakkında tahkikat başlattılar. Soruşturma Genelkur-
may Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın önüne kadar götürüldü. Mareşal Çakmak, böyle bir 
saçmalığın olmayacağını ifade ederek soruşturmayı kapattı. (N. Bayar-Gürsoy)
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ÇANKAYA’DA BİR FIRST LEYDİ

Reşide Bayar ailenin karşılaştığı zorluk ve sıkıntılardan çok etkileniyordu. 
Örneğin Reşide Hanım oğlu Refii Bayar’ın 1941’de vefatıyla adeta yıkıldı. O 
üzüntüyü etrafına hissettirmemek için uzun bir süre kendi içinde yaşadı. Kendi-
sini sosyal faaliyetlerden ve etkinliklerden uzak tuttu. 

Celal Bayar CHP Meclis Grubunda parlamento çalışmalarını sürdürdü. II. 
Dünya savaşı sonrasında meydana gelen değişim dalgası ve Türkiye’de de et-
kili oldu. 1945 yılından itibaren çok partili hayata geçiş ve 1946’da Demokrat 
Parti’nin kuruluşuyla siyaset renklendi. 1950 seçimleri sonrasında DP’nin büyük 
zafer kazanması, Bayar ailesinde büyük bir sevince sebep oldu. Celal Bayar’dan 
kamuoyu büyük bir beklenti içine girmişti. Ülke yönetiminde etkin bir görev 
alması beklenen Celal Bey’in hangi göreve geleceğini bütün ülke gibi aile de 
bilmiyordu. DP grubunun teklifi ve TBMM’nin onayıyla Celal Bayar 22 Mayıs 
1950’de Cumhurbaşkanı seçildi8. 

Bayar ailesini önemli bir görev ve sorumluluk bekliyordu. Reşide Hanım 
Çankaya Köşkü’nün yeni First Leydisiydi. Fakat Reşide Bayar bir ay Köşk’e çık-
madı, çıkmakta istemedi. Reşide Hanım özellikle oğlunun kaybı sonrasında si-
yasete yönelik belirgin bir küskünlük duyuyordu. Fakat Celal Bayar’ın üstlendi-
ği büyük sorumlulukta eşine de önemli görevler düşüyordu. Sorumluluklarının 
bilincinde olan Reşide Hanım, eşi Celal Bey’i yalnız bırakmamak ve kendisine 
duyulan ihtiyaca karşılık vermek için bir anlamda Çankaya Köşk’üne mecburen 
çıktı. 

Reşide Hanım uzun süredir ihmal edildiğini düşündüğü Köşk’e çeki düzen 
vermek için büyük bir çalışma başlattı. Daha evvel Afet Hanım’ın kullandı-
ğı odaya Cumhurbaşkanı Celal Bayar taşındı. Celal Bey’in odasının yanında-
ki odaya Reşide Hanım yerleşti. Bayar Ailesi Atatürk’e ayrı bir değer ve önem 
veriyordu. Atatürk’ün Çankaya’daki hatırasını yaşatmak amacıyla Atatürk’ün 
kullandığı odaya hiç girilmedi ve bu oda hiç bir zaman da kullanılmadı. Hatta 
Reşide Hanım; Afet Hanım ile Sabiha Gökçen Hanım’ı Köşk’e davet ederek 
Atatürk’ün odasının 1938’den önceki halinin tespitini yaptırdı ve odayı o şe-
kilde yeniden düzenletti. Böylece odanın asıl hali ortaya çıktı. Celal Bayar’ın 

8  Celal Bey’in Cumhurbaşkanı ya da Başbakan olacağı hakkında evde pek bir konu geçmemişti. 
Bayar’ın “hiç bir göreve talip olmama fakat verilen hiç bir vazifeden de kaçmama” prensibi 
dahilinde olaylar akışına bırakılmıştı. (N. Bayar-Gürsoy)
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Cumhurbaşkanlığı dönemiyle birlikte Reşide Hanım’ın gözetiminde eski Köşk 
yeniden tanzim edildi.     

 Reşide Hanım Köşk’de, bir dizi tedbir aldı ve değişiklikler yaptı. Öncelikle 
Köşk personeliyle yakından ilgilenen Reşide Hanım, personelin yaşam şartları-
nın yükseltilmesi ve Köşk imkânlarından daha fazla yararlanmalarının yolunu 
açtı. Reşide Hanım’ın Köşk’e yönelik en büyük değişikliklerden birisi de Köşk’ü 
halka açmasıydı. Etrafı surlarla çevrili ve halka kapalı olan Köşk; halkta büyük 
bir merak uyandırıyordu. Bayan Bayar, devlet işlerini aksatmayacak şekilde bir 
planlamayla, halkın hafta sonu Köşk’ü gezmesine imkân sağladı. Halkın büyük 
ilgi gösterdiği Köşk’e ilk günlerde büyük bir izdiham yaşandı. 

Reşide Hanım, halkla yakından ilgilenmek ve özellikle bürokrat hanımları-
na daha yakın olabilmek amacıyla haftanın bir gününü ziyaret ve görüşme günü 
olarak belirledi.  Siyasiler, bürokratlar ve halktan insanlar randevu almadan doğ-
rudan Reşide Hanım’ın yanına çıkarak birebir görüşme imkânı buldular. Reşide 
Hanım; yapmış olduğu görüşmelerdeki izlenimleri Cumhurbaşkanı Bayar ile 
paylaşırdı. Böylece Reşide Hanım bir yönüyle siyasilerin ve bürokratların eşleri-
ne yol gösterirken, diğer taraftan meydana gelen haksızlıkların ve yanlışlıkların 
da giderilmesi için çaba sarf ederdi. Bu iletişim ve diyalog ortamında Reşide 
Hanım herkesi dinler ve görüşleri paylaşırdı, fakat kimseye herhangi bir şeyi 
zorlamaz ya da telkinde bulunmazdı. 

Reşide Hanım Çankaya’da bir first leydinin görevlerini eksiksiz bir şekilde 
yerine getirerek9, eşine her türlü katkı ve yardımı sağladı. Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’la yurt dışı gezilerine katılan Reşide Hanım10, yabancı misyon ve devlet 
başkanlarını da Çankaya’da son derece başarılı bir şekilde ağırladı. Çankaya’da 
bulunduğu esnada Reşide Hanım herkese eşit ve kusursuz davranarak başarılı 
bir ev sahipliği yaptı. Yalnızca Reşide Hanım Yunan işgalini unutamamış ve 
Yunanlı devlet adamlarına karşı tepkisini kibarca göstermişti. Diplomatik ku-
rallara aykırı hareket etmeden, nezaket çerçevesinde hareket eden Reşide Ha-
nım, Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Yunanistan ziyaretine iştirak etmediği 
gibi, Yunan Kralı Ankara’ya geldiğinde de Bursa’ya giderek resmi toplantılara 
katılmadı.

9  Türkiye gelen göçmenler için yardım kampanyası başlatarak radyodan halka hitap etmek 
suretiyle halkın desteğini istedi. Milliyet, 3 Şubat 1951.

10  Milliyet, 6 Şubat 1954; Milliyet, 8 Mart 1955.
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Reşide Hanım’a babasından İstanbul Beyazıt’ta bir ev kalmıştı. DP döne-
minde İstanbul imar faaliyetleri esnasında yol çalışmalarında ev istimlâk edi-
lerek bedeli devlet tarafından ödendi. Celal Bey, Cumhurbaşkanlığı esnasında 
mal almaya ve satmaya taraftar değildi. Yeni bir ev alınmasına da pek olumlu 
bakmıyordu. Ancak Reşide Hanım, Celal Bey’in gıyabında babasından kalan 
parayla kuzenlerinin olduğu Kadıköy-Çiftehavuzlar’da bir ev satın aldı. Reşide 
Hanım Çankaya sonrasını da düşünerek hazırlık yapıyordu.

Celal Bey ve Reşide Hanım Çiftehavuzlar’daki bu yeni evde birlikte hiç 
kalamadılar. Evde 1960’a kadar hiç oturulmamıştı. Reşide Hanım darbeden 
sonra kızı ve torunları ile hapis tutuldukları Çeşme’deki evlerinden ayrıldıkla-
rında, İstanbul’a Çiftehavuzlar’daki bu eve yerleştiler. Celal Bayar o dönemde 
Yassıada’da, sonra da Kayseri Cezaevi’ndeydi. Çiftehavuzlar’daki bu eve tahli-
ye olunca geldiğinde eşi vefat etmişti. Çiftehavuzlar Celal Bey’in geri kalan 
ömrünün geçtiği yer oldu.

27 MAYIS VE REŞİDE HANIM

27 Mayıs Askeri darbesi Bayar ailesini her bakımdan olumsuz etkiledi. 
Müdahalenin gerçekleştiği gün Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve ailesi Çankaya 
Köşkü’ndeydiler. Radyolardan Albay Alpaslan Türkeş’in konuşması yayımlanır-
ken Adnan Menderes yurt gezisinde olduğundan eşi Berrin Menderes Çankaya 
Köşkü’ne sığındı. 27 Mayıs sabahı askerler Köşke gelerek Cumhurbaşkanı Celal 
Bayar’ı tutuklayıp Harp Okuluna götürdüler. Reşide Bayar ve Berrin Menderes 
bir odaya kapatılarak denetim altına alındılar11.

Ülkede belirsizlik ve aile üzerinde korku hakimdi. Kimse ne yapacağını ve 
ne olacağını bilemiyordu. Celal Bayar’ın yokluğunda sorumluluğu üzerine alan 
Reşide Bayar, aileyi teskin ve teselli etmek için büyük çaba gösterdi. Müdahale-
nin askerler tarafından yapılması ve işin içinde siyasilerin doğrudan bulunma-
masından büyük bir rahatlık duyan Reşide Hanım, “Askerler dürüst insanlardır, 
haklıyı haksızı ayırırlar” diyerek aileye moral ve güç verdi. Fakat Bayar ailesi için 
zorlu bir dönem yeni başlamıştı.

Bayar ailesine 27 Mayıs sonrasında Çankaya Köşkü’nün biran önce 
boşaltmaları için büyük bir baskı yapılırken, ailenin Ankara’da ev arama ça-

11  Milliyet, 29 Mayıs 1960.
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baları da boşa çıkartıldı. Ailenin 3 Haziran 1960’da sıkı bir kontrol ve taras-
sut altında İzmir Çeşme’de ki yazlığa taşınmalarına izin çıktı. Bir anlamda aile 
Ankara’dan uzaklaştırılarak İzmir’de mecburi ikamete zorlandı12.

Siyasetteki sorunlar doğal olarak aileyi derinden etkiliyordu. Cumhurbaş-
kanı Celal Bey tutuklanmış, Nilüfer Hanım’ın eşi milletvekili Ahmet Gürsoy 
darbe esnasında yurt dışında bulunduğundan henüz tutuklanmamış ama yurda 
döner dönmez tevkif edilerek diğer DP milletvekillerinin yanına gönderilmiş-
ti. Reşide Hanım kızı Nilüfer Hanım’la birlikte bir yandan Çeşme’de ailenin 
karşılaştığı sıkıntılarla diğer tarafta eşi Celal Bey’e karşı yapılan haksızlıklara 
karşı büyük bir mücadele veriyordu. 

Çeşme’de zorunlu ikamete tabi tutulan Bayar ailesi büyük bir tedirginlik 
içindedir. 10 Haziran’da Reşide Bayar askeri makamlara müracaatta bulunarak 
İstanbul’a taşınmak istedi13.  Reşide Hanım’ın arzusu dikkate alınmadı ve aile-
nin bir süre daha Çeşme’de kalması uygun görüldü.

Basın-yayın organlarında Celal Bayar aleyhine çeşitli ithamlar neşredilmeye 
başlandı. İddialara cevap vermek ve basındaki yoğun eleştirilere karşı koymak 
için Reşide Hanım 23 Haziran’da bir açıklama yayınlandı14. Reşide Hanım, o 
günkü siyasi atmosferi “Bu günlerde yalanın hürriyeti ziyade. Bizi asıl korkutan, 
bu kadar gözü kapalı yalan söyleyebilmeleridir” dedi. Reşide Hanım daha yar-
gılamalar başlamadan evvel adil yargılamaların yapılabileceğine olan inancını 
kaybettiğini söyledi. Siyasetteki belirsizlikle ve ülkedeki kaos ortamına dikkat 
çeken Reşide Hanım; “Eski zamandaki gibi ‘isterük’ veya ‘istemezük’le devlet 
idaresinin salaha gitmeyeceğini” belirterek 27 Mayıs müdahalesini yapan asker-
leri Osmanlı döneminin isyankar yeniçerilerine benzetiyordu.  Eşi Celal Bayar’ın 
dürüstlüğüne sonuna kadar kefil olan Reşide Hanım eşinin “Cumhurbaşkanı 
olmasın, üzülmem. Allah sıhhat ve afiyet versin, şeref ve haysiyeti kurtulsun, 
başka bir şey istemem» diyordu. Reşide Hanım’ın bu açıklamaları ülkede hakim 
olan siyasi iradeyi rahatsız etti. Açıklama Reşide Hanım aleyhine, «hükümetin 
ve adliyenin manevi şahsını tahkir ve tezyif « kapsamında değerlendirilerek so-

12  Milliyet, 4 Haziran 1960.
13  Milliyet, 11 Haziran 1960.
14  Reşide Hanım’ın özel bir talebi olmadan, kendilerini farklı bir yayın organından gösteren 

muhabirler Akis Mecmuasındandılar. (N. Bayar-Gürsoy)
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ruşturma açıldı15.  25 Haziran’da ifadesi alınan Reşide Bayar, gazetecileri suçla-
yarak Celal Bayar’ın kesinlikle haram para yemediğini ifade etti16.  Mahkeme 2 
Eylül 1960’da takipsizlik kararı verdi17. 

Reşide Hanım ve ailesi Ankara’dan gönderildikleri Çeşme’de oldukça zor ve 
sıkıntılı günler geçirdiler. Adeta yarı açık bir cezaevi şartları taşıyan Çeşme’deki 
evi; bir teğmen, bir başçavuş ve 18 er’den oluşan bir birlik tarafından kontrol al-
tında tutuluyordu. Aile pek çok temel özgürlük haklarından mahrum bırakıldı. 
Bayar ailesinin yakınlarıyla görüşmesine izin verilmedi, haberleşme oldukça zor, 
sürekli bir psikolojik baskı mevcuttu. Bu olumsuz ve ağır şartları çocukları için 
de geçerliydi. Örneğin çocukların denize girmesine, iskeleden denizde yüzen 
çocuklara doğru namluluları çevrilmiş ağır makineli silahların gölgesinde izin 
verildi. 4,5 aylık bir tarassuttan sonra Yassıada mahkemeleri başlamadan ev-
vel zorunlu Çeşme ikameti sona erdi. Ailenin 14 Ekim’de İstanbul’a dönmesine 
izin verildi18. Artık Reşide Hanım ve ailesi İstanbul’dan Yassıada mahkemelerini 
daha yakından takip edebileceklerdi.  

Bayar Ailesi mahkemeyi Çiftehavuzlar’daki evden takip ettiler. Aile adına 
yargılamaları Nilüfer Gürsoy’un izlemesine karar verildi19. Uzun ve yıpratıcı Yas-
sıada mahkemeleri Reşide Hanım ve aileyi çok yordu. Mahkemelerin olağandışı 
tutum ve davranışlarına, Celal Bey’le görüşme imkânının yok denecek derecede 
sınırlı olması ve basında devam eden ağır ithamlar, Bayar ailesine oldukça zor 
günler yaşattı. Celal Bey’den gelen en güzel hediye mektuplardı. İlk mektup 14 
Haziran 1960 tarihini taşıyordu. Zaman içinde gecikmeli de olsa elli kelimelik 
mektuplar gelmeye başladı. 

Yassıada’nın fiziki şartları ağırdı. Bu şartlar Sayın Bayar’ın ilerlemiş yaşı 
ve sağlığı düşünüldüğünde daha da ağırlaşıyordu. Fakat Sayın Bayar’ı bütün 
bu olumsuzluklar ötesinde derinden üzen, Ada personelinin ve siyasi irade-
nin rencide edici tavır ve davranışlarıydı. Örneğin Yassıada şartlarının iyi 
olduğunu halka göstermek için tutukluları zorla filmde oynatma çabalarından 
rahatsız olan Celal Bey, fazla katlanamayarak intihara teşebbüs etti. Son anda 

15  Milliyet, 25 Haziran 1960.
16  Milliyet, 26 Haziran 1960.
17  Nilüfer Gürsoy, 27 Mayıs ve Bizler, Yeni Ulus yay., İstanbul 2010, s. 73.
18  Milliyet, 15 Ekim 1960.
19  Milliyet, 15 Eylül 1960.
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yapılan müdahaleyle Celal Bey kurtarılsa da bu durum öğrenildiğinde bü-
yük bir şaşkınlık ve üzüntü meydana geldi. Haber, üzüntüyü kaldıramayacağı 
düşüncesiyle Reşide Hanım’dan gizlenmeye çalışıldı. Celal Bayar’ın intihara 
teşebbüs ettiğini gazetelerden öğrenen Reşide Hanım kriz geçirdi. Derhal tıb-
bi müdahalede bulunulan Reşide Hanım’ın sağlık durumunun düzelmesi için 
büyük bir çaba sarf edildi20. 

Yassıada mahkemeleri tamamlandı. Bayar ailesi Celal Bey hakkında bir ce-
zalandırma beklemedikleri gibi idam kararı verilmesini hiç düşünmüyorlardı. 
Fakat mahkemeden on beş kişiye yani Celal Bayar da dahil olmak üzere verilen 
idam cezası büyük şaşkınlığa sebep oldu. Haberi evinin salonunda ailesiyle bir-
likte alan Reşide Hanım, hiç bir şey söylemeden öylece sessizce dinledi, kesin-
likle ağlamadı ve son derece metin karşıladı. Reşide Hanım odasına çekilerek 
yalnız kalmak için  kimseyi odasına kabul etmedi21.  

REŞİDE HANIM’IN VEFATI

Reşide Hanım Yassıada’ya hiç gitmek istemedi ve gitmedi de. Celal Bayar’ın 
Kayseri’ye nakledilmesi üzerine Reşide Hanım, iki kez Kayseri’ye giderek Celal 
Bey’le görüştü. 24 Aralık 1962 tarihinde Reşide Hanım, Celal Bey’le üçüncü 
kez görüşmek üzere kız kardeşi Zafire Hanım’la birlikte İstanbul’dan trenle yola 
çıkmak için hazırlandı.  Reşide Hanım, kalp ve tansiyon rahatsızlığı çekiyordu, 
sürekli ilaç kullanarak yaşıyordu. Sağlık durumu böyle bir seyahat içinde uygun 
değildi. Doktorların daha evvelki ikazlarına rağmen Reşide Hanım uyarıları 
dikkate almadı ve eşiyle görüşmek için ısrar etti. 

Yataklı trende üstte Zafire Hanım alt katta Reşide Hanım Haydarpaşa’dan 
Ankara’ya doğru seyahat ediyorlardı. Reşide Hanım sürekli Kur’an okur bir vazi-
yetteyken, İzmit yakınlarında rahatsızlandı ve sabaha kaşı 03.00 sıralarında ani-
den gelen kalp kriziyle vefat etti. 11.07’de Ankara’ya getirilen Reşide Hanım’ın 
cenazesi, Ankara hastanesine kaldırıldı.  

Reşide Hanım’ın vefat haberi aynı gün Kayseri’ye Celal Bayar’a iletildi. Ce-
lal Bey önce titremiş, sonra gözlerinden yaşlar gelmişti. Celal Bey, eşinin Cebeci 
Asri Mezarlık’ta annesinin yanına defnedilmesini istedi.

20  Milliyet, 28 Eylül 1960.
21  Reşide Hanım’ın ağladığı vakitler son derece sınırlıydı; babasının ölümü, oğlu Refi’nin ve 

Namık Gedik’in intihar haberini aldığında ağlamıştı. (N. Bayar-Gürsoy)
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27 Aralık 1962’de Reşide Hanım’ın naaşı Hacı Bayram Camii’nde kılınan 
cenaze namazıyla kaldırıldı. Hacı Bayram Camiinden, öğle namazınızdan sonra 
13.30’da yola çıkan cenaze eller üzerinde 2,5 saatte mezarlığa ulaştırıldı. Cenaze 
arabasına konulmayan naaş, yoğun bir katılım neticesinde halkın omuzlarında 
taşındı. Cebeciye kadar büyük bir kortej oluştu. Yollar tıklım tıklım doluydu ve 
o güne kadar Ankara’da bir bayan için yapılan en büyük cenaze merasimi ger-
çekleşti. Reşide Hanım’ın naaşı, kayınvalidesi Emine Hanım’ın da bulunduğu 
aile kabristanına defnedildi22. 

SONUÇ

Hayata Bursalı eşraftan birinin kızı olarak başlayan Reşide Hanım, uzun 
yıllar first leydi yani Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın eşi olarak sorumluluk üst-
lendi ve eşi Kayseri cezaevindeyken vefat etti. Reşide Hanım, doğduğu, gençliği-
ni geçirdiği Bursa’da Celal Bey’le evlendi. Bir ailenin sorumluluğunu üstlenerek 
eşi Celal Bey’le İzmir’e gitti. Ülkenin son derece zor günler geçirdiği bir zaman-
da eşine moral ve güç vererek destek oldu. Celal Bey’in aktif, dolu dolu uzun 
hayatında Reşide Hanım’ın katkısı ve etkisi son derece fazlaydı.

Reşide Hanım Mustafa Kemal’in davetiyle Bursa’dan evini toplayarak 
Ankara’ya göç etti. Ankara’nın sıradan bir Anadolu kasabasından bir başkente 
doğru değişimine tanıklık eden Reşide Hanım sırasıyla Samanpazarı, Keçiören, 
Kavaklıdere’de farklı evlerde ikamet etti.

Bursa’da yarım bıraktığı eğitimini kendisini yetiştirerek tamamlayan Reşi-
de Hanım, günlük gazeteleri takip eden, siyaseti izleyen ve eşiyle sürekli müza-
kereler yapan düşünen ve üreten bir zihne sahipti. Celal Bey, İş Bankası’nı yöne-
tirken sadece zihnini, fikrini değil aynı zamanda evini açacak kadar cömert bir 
ev sahibesiydi. İnkılâplara içten bağlıydı.  Aynı Reşide Hanım dini ibadetlerini 
yerine getiren samimi bir müslümandı.

Reşide Hanım ile birlikte bir “Osmanlı hanımefendisi”nin bir “Cumhuriyet 
“first leydi”sine uzanan hikâyesini görüyoruz. Zira Reşide Hanım birçok zorluk 
ve sıkıntılar görmesine rağmen hayatının her safhasında büyük bir gayret, ina-
nılmaz bir enerjiyle inandığı doğrular uğruna örnek bir mücadele örneğidir. Zira 
Reşide Hanım; hiç bir zaman makam mevki, şan şeref ya da farklı hiç bir şeyin 

22  Milliyet, 28 Aralık 1962.
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peşinden koşmadığı gibi eşiyle birlikte verilen sorumlulukları hakkıyla yerine ge-
tiren bir asil hanımefendiydi. Örneğin Reşide Hanım’ın, Celal Bayar’ın 1937’de 
Başbakanlık vazifesini üstlendiğindeki tavrı ile vazifeden ayrıldığı 1939’da ki 
tavrında bir sevinç ya da bir öfke görülmez. Zira Bayan Bayar için her iki durum 
da son derece doğaldır. 

Ülkeye hizmet etmek yolunda bir anlamda vazifelerin de önemi yoktur. 
Önemli olan bu vatan uğruna hizmet ediyor olmaktır. Bu tavrı Reşide Hanım’da 
net olarak görmek mümkündür. Celal Bey, İzmir’de efelere katılmak istediğinde 
Reşide Hanım’dan gördüğü olumlu yaklaşımı, 1950’de Cumhurbaşkanı seçile-
rek Çankaya’ya çıktığında da görmek mümkündür. 

27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi sonrasında da Reşide Hanım, eşiyle gurur 
duyan, her türlü zorluğa hazır ve son derece vakur bir Anadolu insanını duruşu-
nu göstermiştir. Onda öfke, nefret, düşmanlık ve isyanı görmek mümkün değil-
di. Celal Bey’i ve başarılarını anlamak için Reşide Hanım’ı tanımak zorundayız. 
Çünkü ömrünün sonuna kadar Celal Bayar ile birlikte olmuş ve Celal Bayar’a 
büyük bir güçle, moral ve desteğini esirgememişti.
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1955 Nüfus Sayımı Çankaya Köşkünde

Turgut Bayar Meksika’ya giderken 
Annesi Reşide Bayar ile vedalaşması (1960)
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Reşide Bayar 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramında MEB Rıfkı Salim Burçak ve 
öğrencilerle birlikte (1954)

Reşide Bayar Çankaya Köşkü’nde Hindistan Sefiresi ile birlikte (1955)
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Reşide Bayar İtalya Cumhurbaşkanı eşi Carla Gronchi ile birlikte (1957)
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Reşide Bayar Savarona Yatı mürettebatı ile birlikte (1954)

Reşide ve Celal Bayar Irak kralı Faysal ile Çeşme’de (1957)
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Reşide Bayar Hindistan Sefiresiyle

Reşide Bayar Karaçi Kız Enstitüsünde (21 Şubat 1955)
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ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ 
YAYIN İLKELERİ

Yayın hayatına Kasım 1984 yılında başlayan Atatürk Araştırma Merkezi 
Dergisi, dört ayda bir Mart, Temmuz ve Kasım olmak üzere yılda üç sayı 
yayımlanır. Her yılın sonunda Derginin yıllık dizini ve 15 sayıda bir olmak 
üzere de genel dizini çıkarılır; uluslararası indeks kurumlarına ve abonelere 
yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içerisinde gönderilir.

Derginin Yayın Amacı

Atatürk ilke ve inkılâpları hakkındaki bilimsel araştırmaları, Atatürk’ün en 
büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ilişkin bilgi ve belgeleri yayımlayarak 
ulusal ve uluslararası düzeyde bilim dünyasıyla paylaşmaktır.

Derginin Konusu

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, yakın dönem tarih dergisidir. Derginin 
konusu, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’nin içinde doğduğu siyasî, sosyo-
ekonomik ve kültürel ortamı; beşeri ve sosyal bilimler bağlamında bilimsel 
ölçütlere göre inceleyen yorumları, önerileri ve yeni stratejileri geliştiren yazıları 
içermektedir.

Derginin İçeriğinde Yer Alacak Çalışmalar

Alanında boşluğu dolduracak, araştırmaya dayalı özgün makaleler;

İncelenen konuları zengin bir kaynakçaya dayanarak değerlendiren, eleştiren 
ve bu konuda yeni ve dikkate değer görüşler ortaya koyan araştırma, inceleme ve 
derleme yazıları;

Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili konularda hazırlanan proje 
kapsamında geliştirilmiş araştırmalar;

Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili eser, şahsiyet ve ilmi 
faaliyetleri tanıtan yazılar olmalıdır.
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Gönderilecek yazıların, daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış 
veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olması gerekir. Daha önce bir bilimsel 
kongrede sunulmuş bildiriler, bu durumun belirtilmesi koşuluyla yayımlanabilir.

Makalelerin Değerlendirilmesi

Gelen yazılar, yayın ilkelerine uygunluğu bakımından Yayın Kurulunca 
incelendikten sonra, alanında uzman iki hakeme gönderilir. Hakem 
raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir 
hakeme gönderilebilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl 
süreyle saklanır.

Yazar(lar), hakemlerin ve Yayın Kurulu‘nun eleştiri, öneri ve düzeltmelerini 
dikkate alırlar. Katılmadıkları hususlar varsa, gerekçelerini bildirme hakkına 
sahiptirler. Yayıma kabul edilen ve edilmeyen makale/yazıların yazar(lar)ına 
bilgi verilir ancak makale/yazı metinleri iade edilmez.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nde yayımlanan yazıların telif hakkı 
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı‘na devredilmiş sayılır. Telif hakkı, yazılı, 
görsel ve sanal ortamda yayımlanmayı da kapsar.

Yayımlanan makale/yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. 
Yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Yayımlanması kararlaştırılan makale/yazıların yazar(lar)ına ve hakemlerine, 
telif ve inceleme ücreti yayın tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödenir. Ücret 
miktarı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif 
Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliği’ne göre tespit edilir.

Yazım Dili

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nin yazım dili Türkçe ve İngilizcedir. 
Ancak her sayıda derginin üçte bir oranını geçmeyecek şekilde, diğer dillerde 
yazılmış makalelere de -Yayın Kurulu kararıyla- yer verilebilir.

Yayımlanacak makalelerin Türkçe ve İngilizce özetleri de, yazarları 
tarafından tespit edilen anahtar kelimeler ile birlikte verilir.
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Yazım Kuralları

Makalenin Yapısı

Makalenin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen 
gösterilmelidir:

1- Başlık, koyu karakterde büyük harflerle yazılmalıdır.

2- Yazar ad(lar)ı ve adres(ler)i (Latin/Türk harfleriyle); yazar ad(lar)
ı, soyad(lar)ı büyük olmak üzere normal karakterde ortalanarak yazılmalı, 
yazarların görev yaptığı kurum ve e-posta adresleri dipnotta verilmelidir.

3- Özet (anahtar kelimeler eklenerek)

4- İngilizce başlık ve İngilizce özet (anahtar kelimeler eklenerek)

5- Makale, amaç, kapsam ve çalışma yöntemlerini belirten bir Giriş,  ana 
metin bölümleri, Sonuç ve Bibliyografyayı içerecek şekilde düzenlenmelidir. 

Özet

75 kelimeden az, 200 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe ve İngilizce 
olarak ayrı ayrı yazılmalıdır. Özet, makalenin ana fikrini ve katkısını yansıtacak 
nitelikte olmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 4, en çok 8 
anahtar kelime verilmelidir.

Ana Metin

Makale, A4 boyutunda kâğıtların üzerine 1.5 satır aralıkla ve 12 punto 
Times New Roman yazı karakteri ile MS Word programında yazılmalıdır. 
Yazılar ortalama 3000-7000 kelimeden oluşmalıdır.

Bölüm Başlıkları

Makalenin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı 
sağlamak üzere, yazıda ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir. 

Ana başlıklar büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük 
olmak üzere küçük harflerle ve koyu (bold) yazılmalıdır.
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Şekil, Çizelge ve Resimler

Şekiller, çizelgeler ve resimler birden başlayarak numaralandırılmalı ve 
açıklayıcı dipnotlara hemen altlarında yer verilmelidir. Şekil, çizelge ve resimler 
toplam 10 sayfayı aşmamalıdır.

Alıntılar

Alıntılar tırnak içinde verilmelidir. Beş satırı geçen alıntılar metnin 
sağından ve solundan 1,5 cm içeride ve 11 punto ile yazılmalıdır.

Kaynak Gösterme

Kaynaklar dipnot şeklinde yazılmalı, 10 punto ve tek aralık olmalıdır. 

a-Kitap: Baş harfleri büyük olmak üzere önce yazarın adı, soyadı, koyu 
olacak şekilde kitabın adı, (varsa) Cilt, yayınevi, yayın yeri ve tarihi ve sayfa 
numarası verilmelidir.

Abdurrahman Çaycı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Milli Bağımsızlık 
ve Çağdaşlaşma Önderi), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2002, 
s.130.

b-Makale: Baş harfleri büyük olmak üzere; yazarın adı, soyadı, tırnak 
içinde makalenin adı, koyu olacak şekilde içinde yer aldığı yayının adı, Cilt, 
Sayı, yayın tarihi (varsa), yayın yeri ve yılı, sayfa numarası verilmelidir.

Mehmet Ali Beyhan, “Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. 
Mahmud Dönemi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt I, Sayı 2, 
İstanbul 2003, s.57.

Tekrarlanan atıflarda; soyadı, eser kitap ise a.g.e., makale ise a.g.m., 
yazılmalı ve sayfa numarası eklenmelidir.

Çaycı, a.g.e., s.11.

Beyhan, a.g.m., s.60.

Kaynaklar

Yazar soyadlarına göre ve alfabetik olarak sırayla yazılmalıdır.



173

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

Sayı: 84

a-Kitap: Yazar(lar)ın soyadı, adı, kitabın adı, yayınevi, yayın yeri ve tarihi.

Çaycı, Abdurrahman, Gazi Mustafa Kemal Atatürk (Milli Bağımsızlık 
ve Çağdaşlaşma Önderi), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2002.

b- Süreli Yayın: Yazar(lar)ın soyadı, adı, makalenin başlığı (tırnak içinde), 
süreli yayının tam adı, Cilt, Sayı, yayın yeri ve tarihi, sayfa aralığı.

Beyhan, Mehmet Ali, “Islahatlar ve Buhranlar Literatürü: III. Selim ve II. 
Mahmud Dönemi”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt I, Sayı 2, 
İstanbul 2003, s.57-99.

c- Bildiri: Yazar(lar)ın soyadı, adı, bildirinin başlığı (tırnak içinde), 
sempozyumun veya kongrenin adı, düzenlendiği yerin adı, düzenlenme tarihi, 
Bildiriler, varsa editör(ler)in adı, Cilt, basımevi/yayınevi, yayın yeri ve tarihi, 
sayfa aralığı.

Beyhan, Mehmet Ali, “Ziya Gökalp’in Tarih Anlayışı ve Türk Medeniyeti 
Tarihi Adlı Eseri”,  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü,  
Ziya Gökalp’i 130. Doğum Gününde Anma Toplantısı, 23 Mart 2006, İstanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizi-13. Sayı, İstanbul 
2007, s. 47-61.

Yazıların Gönderilmesi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi’nde yayımlanmak üzere yayın ilkelerine 
uygun olarak hazırlanmış yazılar, bir nüshasında yazarın tanıtıcı bilgileri (ad-
soyad, kurum, telefon, e-posta vb) olmak üzere 3 (üç) nüsha halinde CD kaydı 
ile birlikte aşağıdaki adrese gönderilir. Yazarlar Yayın Kurulu’nca, esasa yönelik 
olmayan küçük düzeltmeler yapılabileceğini kabul etmiş sayılırlar.

YAZIŞMA ADRESİ

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

Ziyabey Cad. No:19 Balgat - Çankaya / ANKARA

Tel: (0 312) 285 65 11 - 285 55 12 - 284 34 18

Belgegeçer: (0 312) 285 65 73

e-posta: dergi@atam.gov.tr. • web: http://www.atam.gov.tr

e-mağaza@atam.gov.tr



JOURNAL OF ATATÜRK RESEARCH CENTER 
EDITORIAL PRINCIPLES

Journal of Atatürk Research Center which began publishing in November 1984, 
is published every four months March, July and November, in three issues per year. 
At the end of each year an annual index of the journal and after each 15th edition 
a general index are issued. The international index is sent to its institutions and 
subscribers within one month from the date of publication.

Purpose of Publication of the Journal

It’s purpose is to share with the world science in national and international 
level by publishing the scientific researches of Atatürk’s Principles and Reforms, the 
information and documents related to the Republic of Turkey which is Atatürk’s 
greatest work.

Subject of the Journal

The Journal of Atatürk Research Center is a near-term history journal. The 
subject of this journal includes the political, socio-economic and cultural environment 
in which Atatürk and the Republic of Turkey were born; the comments examined in 
the context of the humanities and social sciences according to scientific criterias,the 
proposals and the articles developing new strategies.

Studies will be included in the journal’s contents

- The original articles based on research to fill the gap in their field;

- Research, investigation and review articles which evaluate and critize the 
examined studies according to a rich bibliography, and reveal opinions on new and 
noteworthy.

- The developed researches within the project which are prepared on issues related 
to Atatürk and the Republic of Turkey;

- They should be works, personage concerned with the National Struggle and the 
Republic of Turkey, and articles promoting scientific activities.
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The articles which will be sent, should not have been published previously or 
accepted for publication elsewhere.The declarations previously submitted to a scientific 
congress are issued if this is stated.

Evaluation of articles

After looking for the eligibility of the principles of the Editorial Board, incoming 
articles are sent to two referees expert in their field.In case of one of the reports is 
positive and another negative, the article can be sent to a third referee. Names of the 
referees are kept confidential and reports are kept for five years. The author(s) takes 
into account the corrections and suggestions of the referees and the Editorial Board. 
If they disagree, they have right for justification report.They give information to the 
author of articles / writings shall be accepted or not for publication, but the article / 
writing texts will not be refunded.

The copyright of the published articles in the Journal of Atatürk Research Center 
shall be turned over Presidency of Atatürk Research Center.The copyright also includes 
to be published in the written, visual and virtual environment.

Responsibility of the published articles/writings belongs to their authors. Text 
and photos can be cited by stating the source.

Copyright and investigation fees are paid within two months from the date of 
publication to author(s) and referees of the articles/writings agreed for publication.
The amount of the fees is fixed according to the Copyright, Publishing and Sales 
Regulations of “Atatürk Supreme Council for Culture, Language and History” and 
related instutions.

Official Language

The official language of Journal’s Atatürk Research Center is English and 
Turkish. However, articles written in other languages can be allowed by the decision 
of the Editorial Board providing that they do not exceed one-third of each issue of 
the journal.

English and Turkish summary of the published articles can be given with the 
keywords determined by their authors.
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Spelling Rules

Structure of the article

In general, the article must be taken into the order specified below :

1. The title should be written in bold capital letters.

2. Author name(s) and address(es) should be written by the Latin/Turkish 
Alphabet ; author’s name(s) and surname(s) should be written in normal character 
and set in the midst;authors’ institution and e-mail address should be given in the 
footnote.

3. Abstract (with keywords)

4. English title and -abstract in English (with keywords)

5. An introduction should indicate article, purpose, scope and methods of 
work and sections of the main texts should be arranged to include Conclusion and 
Bibliography .

Abstract

The abstract should have no more than 200 words or less than 75 words and 
it should be written separately in Turkish and English.The abstract should reflect 
the contribution and the main idea of the article. Minimum 4 and maximum 8 
keywords should be given by leaving one blank line below the summary.

Main text

The article should be written in MS Word Program with an A4 size sheets with 
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