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CøLT II

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE AFGAN KRALI AMANULLAH
HAN BAöLAMINDA TÜRKøYE CUMHURøYETø VE AFGANøSTAN
DEVLETø ARASINDAKø DOSTANE øLøùKøLER ÜZERøNE
Firuz FEVZø*
ÖZET
Türkiye ile Afganistan arasÕndaki dostluk iliúkileri, 1880’li yÕllara kadar
dayanÕr. Birinci Dünya SavaúÕ’nda Türk ordusu saflarÕna gönüllü olarak katÕlan
Afganistan (Güney Türkistan) ve Orta Asya Türkleri, özellikle Çanakkale’de
binlerce úehit veren Türk ordusunun yanÕnda yer almÕúlar ve beraberce iúgalci
güçlere karúÕ koyarak Anadolu’ya geçmelerine fÕrsat vermemiúlerdir. Afganistan
halkÕ, kardeú Türk halkÕna özgürlük mücadeleleri boyunca kadim dostlu÷a ve
kardeúli÷e yakÕúÕr bir úekilde birçok yardÕmda bulunmuútur. Afgan kadÕnlarÕnÕn
sahip olduklarÕ ziynetlerini bile Türkiye’ye gönderdikleri halen anlatÕlmaktadÕr.
Türkiye, bu iúgalci güçlere karúÕ Mustafa Kemal Paúa’nÕn önderli÷inde esareti kabul
etmeyip nihayet 1923 yÕlÕnda koca imparatorlu÷un küllerinden yeni bir Türk devleti
kurabilmiútir. Yüksek askeri dehasÕyla büyük devrimleri gerçekleútiren Atatürk ve
silah arkadaúlarÕnÕn kurmuú oldu÷u Türkiye Cumhuriyeti devletini uluslararasÕ
alanda ilk tanÕyan devlet de kadim dost Afganistan olmuútur.
Tebli÷imizde özellikle Mustafa Kemal Atatürk önderli÷indeki modern Türkiye
Cumhuriyeti ve Afgan KralÕ Emanullah Han liderli÷indeki Afganistan devleti
arasÕndaki iliúkiler üzerinde durulacaktÕr. 1928 yÕlÕnda Türkiye’ye resmi bir ziyaret
gerçekleútiren Emanullah Han, Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerini oldukça
be÷enmiú ve Atatürk’ten Afganistan’Õn modernleúmesi için yardÕm talebinde
bulunmuútur. Atatürk, bu iste÷i memnuniyetle kabul etmiú ve kendi özel doktoru
olan Prof. Dr. Kamil RÕfkÕ Urga ile beraberindeki heyeti Afganistan’a göndermiútir.
Afganistan DÕúiúleri ve Afganistan Milli E÷itim BakanlÕ÷ÕnÕn kurulmasÕ veya revize
edilmesinde en büyük payÕn, Atatürk tarafÕndan gönderilen askerî ve mülkî erkândan
müteúekkil mezkûr uzman kadronun oldu÷u anlaúÕlmaktadÕr. Bildirimizde Türkiye
Cumhuriyeti ile Afganistan’Õn dostlu÷u 1960’lÕ yÕllara kadar ele anÕlacak, 2001
yÕlÕnda yeni kurulan Afgan Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti iliúkilerine kÕsaca
*

Ö÷r. Gör., Kabil Devlet
uzbek_2008@yahoo.com.
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de÷inilecektir. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluúunun ilk yıllarından bu yana
Afganistan’da Türkiye destekli yapılan faaliyetler ve yine Türkiye deste÷iyle
canlandırılan tarihî mekânları slaytlar üzerinde tanıtmaya çalıúılacak, Türk-Afgan
dostlu÷u irdelenecektir.
Anahtar Kelimeler: Türkiye Cumhuriyeti, Afganistan, Atatürk, Kral
Emanullah Han.
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ON FRIENDLY RELATIONSHIPS BETWEEN TURKISH
REPUBLIC AND AFGHANISTAN WITHIN THE CONTEXT OF
MUSTAFA KEMAL ATATURK AND AFGHAN KING
EMANULLAH KHAN
ABSTRACT
Friendly relationships between Turkey and Afghanistan go back to 1880s.
Afghanistan (South Turkistan) and Central Asian Turks voluntarily joined Turkish
military during the World War I and thousands of them were martyred especially in
Çanakkale. Together with the Afghan soldiers, Turkish soldiers did not give
opportunity to invading forces to enter into Anatolia. People of Afghanistan have
always helped brotherly Turkish people throughout their independence struggles in
accordance with immemorial friendship and brotherhood. It is still told that the
Afghan women sent their jewellery to Turkey. Not surrendering to these invading
forces, Turkey, led by Mustafa Kemal Pasha, founded a new Turkish state from the
ashes of the splendid empire in 1923. It is the old friend Afghanistan which
recognized Turkish Republic, founded by Ataturk and his fellow soldiers, first.
This paper focuses on the relationships between modern Turkish Republic and
Afghanistan State within the context of Mustafa Kemal Ataturk and Afghan King
Emanullah Khan. Paying an official visit to Turkey in 1928, Emanullah Khan
favoured the reforms of Turkey very much and requested Ataturk to facilitate the
modernization of Afghanistan. Ataturk granted this request and dispatched his
private doctor Prof. Dr. Kamil Rıfkı Urga and a team of delegate to Afghanistan.
This team of specialists in military and administration paved the way for the
foundation of Afghanistan Foreign Ministry and Afghanistan Ministry of Education.
In this paper, the relationship between Turkey and Afghanistan until 1960s will be
dealt with, and the relationship between newly-founded state Afghanistan, founded
in 2001, and Turkey will be briefly discussed. This paper will also discuss activities
carried out by Turkish Republic since its establishment and also historical places
that have been renovated with the finances of Turkey will be introduced.
Key Words: Turkish Republic, Afghanistan, Ataturk, King Emanullah Khan.
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GøRøù
Türkiye, Afganistan ile gerek co÷rafi gerek etnik yapısından dolayı tarih
boyunca hep iliúki içerisinde olmuú, Afganistan’a her zaman dost eli
uzatmıútır. Afganistan-Türkiye dostlu÷unun, Türkiye’nin kurtuluú
mücadelesi döneminde çok anlamlı bir úekilde kendini gösterdi÷ini
görmekteyiz. Kurtuluú Savaúı yıllarında Yunanlıların iúgal ettikleri
bölgelerdeki Türk nüfusuna karúı insanlık suçu iúlemeleri üzerine Afganistan
devleti bu olay ile ilgili øngilizlerin dikkatini çekmiú ve øngilizlerden bu
facialara engel olmalarını istemiútir. (Ünal-Özbay, 2009:1).

TÜRK-AFGAN øLøùKøLERøNøN TARøHø SEYRø
Türkiye-Afganistan iliúkileri Osmanlı Devleti döneminde baúlamıú,
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra en iyi seviyeye ulaúmıútır.
Afganistan toprakları, 18. yüzyıl baúlarına kadar Babür ùah Devleti’nin
yönetimindeydi. Babür ùah Devleti zayıflayınca bölgesel aúiret a÷aları
ba÷ımsız hareket etmeye baúlamıúlardır. øranlı Avúar Türkleri hanedanından
Nadir Avúar, 1734-1747 yıllarında Afganistan’a hâkim olmuútur. (Özcan,
2002:50). Daha sonraki yıllarda, Nadir Avúar’ın ölümünü fırsat bilen
komutanlardan Afgan aúiret reisi Ahmet ùah Abdalî yönetime gelir. ølk defa
1747 yılında Kandehar úehrinde Afganistan devletini kurar. Ahmet ùah
Abdalî; topraklarını geniúletmiú, birçok alanda Osmanlı Devleti’yle ortak
hareket etmeye baúlamıútır. (Saray, 1997:17).
1901-1919 yıllarında Türkiye’den Afganistan’a birçok alanda uzman
e÷itimcinin gönderildi÷i bilinmektedir. Afgan-Türk dostlu÷unu simgesi
haline gelen Mahmut Tarzi’nin iki dost ülke arasında de÷erli çalıúmaları
olmuú birçok Türk heyetinin Afganistan’a gelmesine vesile olmuútur. 1907
yılında, Mahmut Tarzi tarafından Afganistan’a davet edilen Mehmet Fazlı
Bey bir Osmanlı e÷itimcisidir. Afganistan’da bulundu÷u sırada kaleme aldı÷ı
“Afganistan’da Bir Jöntürk” adlı kitabında iki ülkenin dostlu÷u üzerinde
durmaktadır1. Mehmet Fazlı Bey döneminde Kabil’de açılan ilk ça÷daú

1

Bkz. Mehmed Fazlı, Afganistan’da Bir Jöntürk (Mısır Sürgününden Afgan Reformuna),
Çev. Kenan Karabulut, Türkiye øú Bankası Yayınları, østanbul, 2007.
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e÷itim kurumu olan Harbiye Lisesi’nin ö÷retmenlerinin birço÷u Türklerden
oluúmaktadır. Afgan harp okulunun ilk müdürü de Osmanlı paúalarından
Mahmut Salim Bey olmuútur. Türk aydınlarının yapmıú oldu÷u de÷erli
hizmetlerin Afganistan kültüründe önemli yeri vardır. (ømamhocayev,
2001:265). Afganistan’da ilk devlet hastanesi, 1913 yılında Türk doktorların
giriúimiyle açılmıú, birçok araç gereç Türkler tarafından temin edilmiútir.
Birinci Dünya Savaúı’nda Afganistan tarafsız kalmayı baúarmıú, Türk
Kurtuluú Savaúı’na büyük destek vermiútir. Özellikle Afgan Kralı
Amanullah Han ile mektuplaúan Türk paúaları Mustafa Kemal, Cemal Paúa,
Enver Paúa ve Talat Paúalar olmuútur. Cemal Paúa, iki yıldan fazla
Afganistan’da kalmıú Afgan ordusunu modernleúmesi yönünde büyük çaba
göstermiú, yeni Afgan devletinin Avrupa’ya tanıtılmasında büyük emek
harcamıútır. Cemal Paúa’nın Afganistan’dan 1920 yılında Mustafa Kemal
Paúa’ya yazdı÷ı mektupta úu ifade bulunmaktadır: “øslam’ın talih yıldızı
Do÷u’dan do÷maktadır.” Afganistan’a geliúini, Amanullah Han tarafından
iyi karúılandı÷ını ve Afgan gazetelerinde onun için birinci sayfada haber
yaptıklarını bildirir. (Sarıhan, 2002:15). Cemal Paúa, Mustafa Kemal
Paúa’dan Afgan ordusu için yardım istemiú ve isteklerini sıralamıútır.
Mustafa Kemal Paúa, Cemal Paúa’nın Afganistan’daki faaliyetlerini takdir
etmiú (Ekim 1920), her türlü askerî yardımın yapılmasını canı gönülden
istemiú; fakat Anavatan’ın her tarafı düúmanla sarıldı÷ı için vatan
savunmasının her úeyden daha üstün oldu÷unu ve kardeú ülke Afganistan’a
yardım edebilmenin mümkün olamayaca÷ını belirtmiútir. Mustafa Kemal
Paúa, 23 Nisan 1920 de Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açmıú ve 3 Mayıs
1920 de Ankara’da ilk hükümet kurulmuútur. Mustafa Kemal; Afgan
ordusunun geliúmesi için Cemal Paúa’ya bir heyet-i zabıta göndermiú, Türk
subaylarına görevlerine dikkat etmeleri, orada siyasi iúlere karıúmamaları,
yalnızca askeri görevlerini yerine getirip kendilerini Afgan ve Türkistan
halkına sevdirmeleri yönünde telkinlerde bulunmuútur. Türkiye Cumhuriyeti
kurulduktan sonra kardeú ülke Afganistan’a daha çok askeri alanda yardım
edilmiú, birçok Afgan subayı e÷itim için Türkiye’ye getirilmiútir.
Türkiye’nin Milli mücadele döneminde en yakın iliúkileri kurdu÷u úark
devleti Afganistan’dır. Ankara hükümetini ilk tanıyan Afganistan olmuútur.
(Armao÷lu, 1983:331). 10 Haziran 1921 yılında Ankara’da ilk Afgan elçili÷i
açılmıú, törende Mustafa Kemal konuúma yaptıktan sonra Afgan bayra÷ını
göndere bizzat kendisi çekmiútir. Duygularını úu úekilde dile getirmiútir:
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“Afganistan’da oldu÷u gibi Türkiye’de de kalplerimiz kardeúçe
çarpmaktadır. Bazı sebepler bu ba÷ların somut hale getirilmesini
engellemiútir. Son zamana kadar resmi iliúkiler kurulamadı. Çok úükür bunu
Anadolu’daki istiklal mücadelesi sırasında baúardık. Heyetinizin gelmiú
olması hepimiz için bir gurur kayna÷ıdır. El ele çalıúan Türkiye ile
Afganistan’ın ortak gayeleri siyasi dünyada önemli bir denge sa÷lamak
bakımından önemlidir. (ùimúir, 2002:66-67).
Afgan elçisi Ahmet Han da: “Do÷ulular gaflet perdesini yırttı. øngilizler
Türkiye’ye karúı savaúa girerse Afganistan da øngilizlere karúı savaú ilan
edecektir. øslam dünyası ve bütün do÷u sizinle beraberdir.” (Sarıhan,
2004:612) diyerek mukabelede bulunmuútur.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE AFGAN KRALI AMANULLAH
HAN
Kral Amanullah Han (1892-1960) 1892 yılında Kabil’in Pa÷man
ilçesinde do÷du. Kral Habibullah Han’ın o÷ludur. Askeri e÷itim görmüútür.
Uzun yıllar Türkiye’de kalan Mahmut Tarzi’nin kızı Süreyya Hanım’la ile
evlenmiútir. Mahmut Tarzi’nin reformcu görüúlerinden etkilenmiútir. 1919
yılında babası Habibullah Han’ın bir suikasta kurban gitmesiyle 27 yaúında
Afgan Kralı olarak tahta çıkmıútır. Afganistan o döneme kadar dıú iliúkileri
bakımından øngiltere’ye ba÷lıydı. øngiliz karúıtı olan Amanullah Han birinci
dünya savaúında Türk-Alman heyetiyle iliúki kurarak øngiltere’ye karúı
savaútı. 19 A÷ustos 1919 yılında Afganistan, øngiltere’den ba÷ımsızlı÷ını
kazandı. (Fehang, 1371:51). Amanullah Han, Afganistan’ın modern bir
yapıya kavuúması için bir dizi reformlar gerçekleútirmiútir, ilk Afgan
anayasasını 1923 yılında düzenlemiútir. Atatürk’ün yakın arkadaúı olan
Amanullah Han, 1928 yılında Türkiye’ye gelir. Yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin ilk resmi yabancı devlet baúkanı sıfatıyla, Atatürk onu
görkemli bir úekilde karúılar. Birçok alanda Afganistan’ın modern bir devlet
olmasını isteyen Amanullah Han, Atatürk’ten mülki ve askeri alanda yardım
istemiútir. Atatürk bu istekleri kabul etmiú ve bizzat kendi özel doktoru olan
Prof. Dr. Kamil Rıfkı Urga baúkanlı÷ında bir sa÷lık heyetini Kabil’e
göndermiútir. Amanullah Han østanbul’da bulundu÷u sırada 28 Mayıs 1928
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tarihinde østanbul Üniversitesi’ni ziyaret etmiú, rektör ve üniversite
hocalarına úunları söylemiútir: “Afganistan çocuklarına vekâleten sizinle
ittihad-ı samimiyet akdederim. Siz, Afganistanlıları küçük birader biliniz,
onlar sizi büyük birader bilirler. Benim en büyük gayem çocuklarımızı size
göndermek ve burada okutturmak ve sizden muallim istemektir.” (Fehang,
1371:198).
Amanullah Han, Türkiye’den döner dönmez Atatürk’ün inkılâplarını
uygulamaya baúlar. Tutucu aúiret a÷alarının ayaklanması sonucunda ülkesini
terk etmek zorunda kalmıú, 1929 yılında øtalya’ya yerleúmiú, 1960 yılında
Zürih’te vefat etmiútir. (Nasırî, 1381:14). Atatürk ve Amanullah Han
arasındaki resmi ve özel mektuplaúma 1920 yılında baúlamıútır. Atatürk ilk
mektubunda Amanullah Han’a úunları yazmaktadır.
“Savaúla bütün milletler az çok barıúa kavuútukları halde, Batılı
Hıristiyan milletler, øslam halifeli÷inin ülkesi Türkiye devletine karúı büyük
savaú (hala) sürdürmektedir. Bu savaúın baúından beri ortaya çıkan apaçık
gerçek úudur ki øngiltere devleti bizim amansız ortak düúmanımızdır.
Hindistan’a el koydukları o u÷ursuz günden beri, kimi zaman hile ve entrika
ile kimi zaman da zor ve úiddet kullanarak kendi bencil emelleri ve amaçları
için bütün Asya dünyasına boyun e÷dirmiú ve özellikle øslam halklarını sonu
gelmeyen zulümleriyle rahatsız etmeye çalıúmıú… Osmanlı Türklerinin milli
ve siyasi varlı÷ını yok etmeye kalkıúmıúlardır.” (ùimúir, 2002:3).
Bu mektuptan ve baúka birçok yazıúmalarından hem Atatürk’ün hem de
Amanullah Han’ın Batı ve özellikle øngiliz karúıtı oldukları bilinmektedir.
Amanullah Han, her mektubunda Atatürk ve Türk devletine teúekkür ederek
Türkiye ile Afganistan arasındaki ba÷ların sarsılmaz oldu÷unun altını
çizmektedir. Türk toplumundaki maddi ve manevi unsurların de÷iúimini
içeren hürriyetçi ve modernist usulün baúarısı, gerçekten Amanullah Han
için bir ilham ve cesaret kayna÷ı oldu. Ancak Türk uzmanların Afgan
reformlarına katkıları çok olmasına ra÷men reformlar kısa vadeli olmuútur.
Amanullah Han, Ankara’ya geliúinde Atatürk ile önemli konularda görüú alıú
veriúinde bulunmuútur. Atatürk, Amanullah Han’a: “E÷er siz devletinizin
payidar olmasını isterseniz orduyu güçlendirin ve farklı görüúlerde olanları
Afgan ordusundan uzaklaútırın” (Fehang, 1371:198) diyerek birtakım
önerilerde bulunmuú ve reformların yavaú yavaú uygulanmasını telkin
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etmiútir. Genç Afgan kralı, Avrupa’yı da gezmiú, Afganistan’ın modern bir
devlete kavuúması için reformları aceleyle gerçekleútirmeye çalıúmıú, bir
grup kız ö÷renciyi Türkiye’ye göndermiútir. Bu reformlar sonucunda
øngilizlerin yönlendirdi÷i birkaç grup ayaklanmıú, bu ayaklanma okuma
yazma bilmeyen halka yayılmıú Amanullah Han Afganistan’dan kaçıp
øtalya’ya yerleúmiútir. Amanullah Han’dan sonraki Afganistan devlet
baúkanları modern bir yönetimden uzak durmuúlar, Afganistan’ı geleneklere
ba÷lı olarak yönetmeye çalıúmıúlardır. 1927 yılında Afganistan’ın Türkiye
elçisi Nebi Bey, Baúbakan øsmet Paúa’ya bir mektup yollamıú, mektubunda
demir yolu yapım aúamasında bölgede keúif için Türk mühendislerinin
Afganistan’a gönderilmesini istemiútir. Bu sırada askerî alanda birçok
yardım Türkiye’den Afganistan’a ulaútırılmıútır. Afgan ordusunun daha iyi
yetiúmesi için Türk devleti 5. Kolordu Komutanı General Naci Paúa’yı
Afgan savunma bakanlı÷ına göndermiútir. (Ünal-Özbay, 2009:55).

TÜRKøYE VE MAHMUT TARZÎ
Mahmut Tarzî, 23 A÷ustos 1865 tarihinde Afganistan’ın Gazne
úehrinde do÷muútur. Babası Afganistan’ın tanınmıú siyaset adamlarından
Gulam Muhammet han Tarzî, aynı zamanda Afganistan’ın en önemli úair,
hattat, minyatürcü ve ressamıydı. Mahmut Tarzî, Siyasi nedenlerden dolayı
önce 1882’de Hindistan’a gönderilmiú, burada üç yıl kaldıktan sonra 1885’te
o dönemde Osmanlı Devleti’ne ba÷lı olan Ba÷dat’a gelmiútir. Mahmut Tarzî,
Ba÷dat’ta dönemin ünlü âlimlerinden Türkçe dersler alarak -kısa süredebabasının Anadolu seferinde ona tercümanlık yapmayı baúarmıútır. Mahmut
Tarzi’nin babası Gulam Muhammethan Tarzi, Ba÷dat’ta yaklaúık altı ay
kaldıktan sonra østanbul’a gelmiútir. østanbul’da Sultan II. Abdülhamit Han
ile görüúen Gulam Muhammet han Tarzi, ona Horasan üslubunda Farsça
yazılmıú kaside takdim etmiútir. Mahmut Tarzi, ça÷daú Afganistan
edebiyatının kurucularındandır. Hem Avrupa modern edebiyatı hem de Türk
edebiyatından birçok eseri Afganistan edebiyatına tercüme yoluyla
kazandırmıútır. Mahmut Tarzi’nin iki dost ülkenin arasındaki iliúkileri
sa÷lam kılacak birçok kültürel faaliyetleri de olmuútur. 1904 yılında ailesiyle
beraber Türkiye’den Afganistan’a dönmüú, kızı Süreyya hanım Afgan kralı
Amanullah Han ile evlenmiútir. (ømamhocayev, 2001:265)
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1929 yılında Afgan hükümetinin isyancılar tarafından ele geçirilmesi
üzerine ülkesinden ayrılmak zorunda kalmıú, ikinci vatanı olan Türkiye’ye
yerleúmiú ve 1933 yılında østanbul’da vefat etmiútir. Yeni Türkiye
Cumhuriyeti’ni ziyaret eden ilk resmî yabancı dıúiúleri bakanı, 1927 yılında
Mahmut Tarzî olmuútur. Dönemin dıúiúleri bakanı Dr. Tevfik Rüútü Aras ile
samimi bir görüúme gerçekleútirmiútir. Bu görüúmede Türkiye’nin izledi÷i
siyaset ve bölge sorunları üzerine durulmuú, daha sonra Afgan Dıúiúleri
bakanı sıfatıyla Atatürk tarafından kabul edilmiú, Atatürk’ün ö÷üt ve
tavsiyelerini aldıktan sonra Afganistan’a dönmüútür.
Türkiye Cumhuriyeti, øslam ülkeleri için örnek alınacak bir ülkedir.
Türkiye’yi örnek almak isteyen ilk ülke Afganistan olmuútur. Mahmut
Tarzi’nin Türkiye ziyareti bir yıl sonra Afgan Kralı Amanullah Han’ın
Türkiye ziyaretinin ön hazırlı÷ı olmuútur. (ùimúir, 2002:145).

SADABAD PAKTI (08 TEMMUZ 1937)
Afganistan Devleti’nin 27 Eylül 1943’te Milletler Cemiyeti üyeli÷ine
seçilmesi Türkiye Cumhuriyeti’nin deste÷iyle olmuútur. Afganistan,
dünyaya kapalı kalmıú bir ülkeydi. Türkiye Cumhuriyeti, Afgan Devleti’ni
dünya politika sahnesine çıkarmıútır.
økinci Dünya Savaúı’ndan önce øtalya ve Almanya’nın Afganistan’da
nüfuzlarını artırmak için faaliyetlere baúlaması, Afgan liderlerini rahatsız
etmiútir. Türkiye Cumhuriyeti, Kabil Büyükelçisi Memduh ùevket Esendal
aracılı÷ıyla Afganistan’ı øtalyan ve Alman yayılmacılı÷ından kurtarma
yönünde çabalar sarf etmiú ve Sadabat Paktı anlaúmasına Afganistan’ı da
dâhil etmiútir. Sadabat Paktı Atatürk’ün gayretleriyle 8 Temmuz 1937
yılında øran’ın baúkenti Tahran‘da ùah’ın Sadabat sarayında imzalandı÷ı için
Sadabat Paktı olarak tarihe geçmiútir. Sadabat Paktı ile Türkiye, Afganistan,
Irak ve øran; aralarında dostluk iliúkilerini devam ettirerek birbirlerinin iç
iúlerine karıúmayacaklarını belirterek; ortak çıkarlarını ilgilendiren
konularda birlikte istiúarede bulunacaklarını, hudutlarının korunmasına saygı
duyacaklarını hudutlarına düúmanlarının saldırısında birlikte karar
vereceklerini taahhüt etmiúlerdir. Sadabat Paktı’nın imzalanması konusunda
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birçok devlet baúkanı Atatürk’e hayırlı olması için telgraflar ile tebriklerini
iletmiúlerdir. Afganistan úahı Muhammed Zahir, Atatürk’e úu samimi
ifadelerde bulunmuútur.
“Türkiye Cumhuriyeti Reisi Cumhuru,
Dört kardeú ve dost memleketlerimiz arasında imzalanan Sadabat
Misakı münasebetleriyle siz ekselanslarına en hararetli tebriklerimi arz
ederim. Sadabat misakı dört kardeú ülkenin sulhu, refahı ve istikbalini
payidar kılaca÷ını huzurunuza arz ederim.” (Ünal-Özbay, 2009:75). Aynı
úekilde Atatürk’te Afganistan úahına telgraf göndermiútir. Sadabat Paktı, dıú
güçlere karúı kurulan bir güç olmuútur. Atatürk yılları akabinde økinci Dünya
Savaúı’ndan sonra unutulmuútur.
Atatürk’ün ölümü, do÷u ülkelerinde büyük yankılar uyandırmıútır.
Özellikle Afganistan ve Hindistan Müslümanları arasında derin teessür
uyandırmıú yeni cumhurbaúkanının iú baúına gelmesi de buruk bir sevinç ile
karúılanmıútır. Afgan Kral hanedanı, sadrazamı, harbiye veziri ve di÷er
devlet büyükleri tek tek taziyelerini Türkiye Cumhuriyeti Kabil büyükelçisi
Memduh ùevket Esendal’a iletmiúlerdir. Afganistan eski Kralı Amanullah
Han da Atatürk’ün ölümü üzerine úunları söylemiútir:
“O büyük insan, Türkiye için de÷il, bütün Do÷u ulusları için de en
büyük önderdi.” (ùimúir, 1999:356).
Afganistan Mareúal Prensi Veli Han da: “Atatürk kendi uyarı ve
yöntemleriyle hareket eden Türk hükümetinin tutumu ile büyük iyilikler
yapmıúlardır. Biz Afganistanlılar onun iyiliklerini hiçbir zaman
unutmayaca÷ız.” (ùimúir, 1999:358) demiútir.
Atatürk’ün ölümünden sonra Türkiye-Afganistan iliúkileri zayıflamaya
baúlar; ama askeri alanda Afgan ordusunu Türk subaylar e÷itmeye devam
eder. Atatürk’ün ölümünün 25. yıldönümünde Afganistan PTT’si tarafından
Atatürk pullarını bastırılmıútır.
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TÜRK-AFGAN øLøùKøLERøNDE TÜRKÇE VE TÜRKOLOJø2
2002 yılında NATO’ya ba÷lı olan ISAF (Uluslararası Güvenlik Destek
Gücü) komutanlı÷ını Türkiye’nin devralmasıyla, Afganistan’daki yardımlar
yeniden baúlamıú ve birçok alanda protokol imzalanmıútır. Türk
kuvvetlerinin komutanı General Hâkim Zorlu’nun önerisi, Afganistan
Cumhurbaúkanı Hamit Karzai’nin emriyle Kabil Devlet Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nin bünyesinde Türkoloji bölümü açıldı. Muhteúem bir
açılıú töreni düzenlendi. Törene dönemin Türkiye Cumhuriyeti Kabil
büyükelçisi Müfit Özdeú, Afganistan Yüksek E÷itim Bakanı Hasan Ali,
Kabil Devlet Üniversitesi Rektörü Istanuzay Popal, Özbek aydınları ve çok
sayıda ö÷retim üyeleri, ö÷renci velileri katıldılar. Türkiye Cumhuriyeti’nin
Türk Dili’ne yönelik en büyük e÷itim projesi olan Türkoloji bölümü, 20022003 e÷itim ve ö÷retim yılında Afganistan’da yaúayan her etnik gruptan
ö÷renci almaya baúladı. Edebiyat Fakültesi’nin birinci katında sınıf az
oldu÷u için iki derslik, Türkoloji bölümüne dekanlık tarafından verilmiútir.
Daha sonraları büyükelçi Müfit Özdeú, bölüme sık sık gelerek yakından
ilgilenmiú, derslik sayısını dörde çıkarmıútır. Bir sınıfı da kütüphane
yaparak, elçilik kütüphanesinden buraya kitap ba÷ıúında bulunmuútur. Daha
sonraki yıllarda Türkiye’den Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili kitapların
gönderilmesi talep edilmiútir. Gazi Üniversitesi ile protokol imzalanarak
bölümün ö÷retim elemanları ve ö÷rencilerinin Türkiye’ye kısa dönemlik staj
programı için gönderilmesine karar verilmiútir. Afganistan’da yaúayan Türk
boylarının lehçelerini de Türkoloji bölümünde ders olarak okutmak için
çalıúmalar devam etmektedir. Türkoloji bölümünü Ça÷daú Türk Lehçeleri
bölümüne dönüútürme düúüncesi; daha çok Türk Dili’ni konuúup, Türk
kültürünü Afganistan’da yaúayan bütün etnik grupları özellikle Özbek,
Türkmen, Kazak, Kırgız, Uygur ve Tatar Türklerini bir araya getirme
gayretinin bir sonucudur. Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan
elçiliklerinden bu konuda destek istenmiú; fakat olumlu yanıt gelmemiútir.
Türkoloji bölümü, 2004 yılında Türk øúbirli÷i ve Kalkınma Ajansı’na
(TøKA) devredilmiútir. Bölüm, baúlangıçta Türkiye’den bir dönemli÷ine
gönderilen iki ö÷retim elemanı ile Özbek Dili ve Edebiyatı’ndan iki yerel

2

Bu baúlık altındaki bilgiler için bkz. Firuz Fevzi-Hasan Cankurt, “Afganistan’da Türkoloji ve
Türkçe Çalıúmaları Hakkında Bir Araútırma”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, Yıl 2013, C 11, S 2, s. 493-503.
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hocayla faaliyete geçmiútir. TøKA, bölüme her türlü deste÷i sa÷lamıú,
ö÷retim elemanlarının sayısını artırmak için Türkiye üniversitelerinin Türk
Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olanları da bölüme almıútır. TøKA3,
Türkoloji bölümü için yeni bir bina inúa ettirmiú, bahis konusu bina tam
donanımlı olarak Türkoloji bölümünün Yunus Emre Enstitüsü’ne
devredildi÷i 2011-2012 e÷itim ve ö÷retim döneminde hizmete açılmıútır. Bu
bina içerisinde Yunus Emre Kültür Merkezi’nin de açılması
düúünülmektedir. Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nin Türkoloji
bölümünün yanı baúında açılması; Türk dilinin ve kültürünün Afganistan’da
daha çok tanınmasına katkı sa÷layacak, iki kardeú ülke arasında hem kültürel
hem de ticarî bakımdan birtakım geliúmelere kapı aralayacaktır. ùu an
Türkoloji merkezinde Türkiye’den dört ö÷retim elemanı ve altı yerel
okutman e÷itim vermektedir.
Türkiye’den ve Türkoloji bölümünden mezun olan ö÷renciler, bugün
Afganistan’ın her kurumunda önemli mevkilere gelmiúlerdir. Her biri
Türkiye sevdalısı ve Türk dostudur. Türkçe, Afganistan etnik grupları
arasında en çok be÷enilen ve sevilen dildir. Bu kredilerin, Türkçe ve
Türkoloji alanında olumlu çalıúmalara kanalize edilmesi, kanaatimizce
oldukça önemlidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afganistan Hava Harp Okulu’nda açılan
Türkçe Dershanesi ö÷retmen subaylarından olan Yzb. Ahmet Aúık bölümün
birinci sınıf dil bilgisi, okuma yazma derslerine; ISAF’ta emniyet görevlisi
olarak çalıúan Gürbüz Bahadır ise Konuúma ve Dinleme derslerine girerek
bölümümüze bu geçiú döneminde yardım etmiú oldular. øSAF’ta görev
yapan Türk askeri ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Kabil’de kurmuú oldu÷u
Radyo Türkiyem deste÷iyle Türkiye Cumhuriyeti’nin millî bayramları 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 30 A÷ustos Zafer
Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Türkiye’de oldu÷u gibi aynı
coúkuyla Afganistan’da kutlanmaktadır.
Afgan Ordusu’nun askerî düzeninin temellerinin Atatürk zamanında
Türk uzmanlar tarafından atıldı÷ını daha önce de dile getirmiútik. ùu anda da

3

2004 yılında Afganistan’da koordinatörlük açan TøKA, Kabil Devlet Üniversitesi
yerleúkesinde spor kompleksi ve Afganistan’ın çeúitli il ve ilçelerine 47 okul yaptırmıú olup,
bu okullarda yedi bin ö÷renci ders okumaktadır.
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Türk birlikleri, Afgan Ordusu’nu e÷itmektedirler. Bu geliúmeler paralelinde
Afgan askerî liselerinde Türkçe dersi okutulmaktadır. Ülkedeki askerî
terimlerin önemli bir kısmının Türkçe olması, Afgan askerinin Türkçe
derslerine hiç de yabancı kalmayaca÷ına iúaret etmektedir. NATO’ya ba÷lı
birlikler içerisinde Türk birliklerinin Afgan halkı arasında farklı bir yeri
vardır. Türk askerlerine sempatiyle bakılmakta; di÷er ülkelerin ordularına
ba÷lı askerler için Afgan co÷rafyasında gezmek oldukça tehlikeliyken Türk
subayların korumasız bir úekilde gezdiklerine birçok kez úahit olunmuútur4.



4

Türk birliklerine ba÷lı üst düzey subayların, Taliban’ın güçlü oldu÷u Kandehar’da bile
korumasız gezdiklerine bizzat úahit olduk.
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SONUÇ VE ÖNERøLER
Afganistan-Türkiye iliúkileri geçmiúte oldu÷u gibi bugün de aynı hızla
devam etmektedir. Afganistan halkı iç karıúıklıklar ve siyasi sorunlar
yüzünden uzun yıllar barıúa hasret kalmıú bir toplum olarak sürekli dünyanın
gündemindedir. Savaúlarda bütün devlet kurumları zarar görmekle beraber
e÷itim ve ö÷retim kurumları maalesef tamamen yıkılmıútır. Atatürk
döneminde modernleúmeye çalıúılmıú; Sovyet Rusya ve onun güdümündeki
komünistlerle yapılan savaú ve savaúın akabindeki iç karıúıklıklar, etnik
kargaúalar ve bir ara Afganistan’a hâkim olmuú Taliban yönetimi, Atatürk
Dönemi Türkiyesi’nde ve sonrasında yapılan yardımların oluúturdu÷u
olumlu havayı ve buna ba÷lı olarak gerçekleúen bazı olumsuz geliúmeleri de
maalesef beraberinde götürmüútür. Türkiye’nin Afganistan’da en büyük
deste÷i e÷itim ve sa÷lık alanında olmuútur. Binlerce sivil ve askerî ö÷renci
Afganistan’da ve Türkiye’de Türk uzmanlarca e÷itilmiútir. Türkiye, TøKA
vasıtasıyla Afganistan’ı yeniden yapılandırma yönündeki çalıúmaları
sürdürmekte; Yunus Emre Enstitüsü’yle kültürel çalıúmalara imza
atmaktadır. Türkoloji bölümünün sadece baúkent Kabil’le sınırlı olarak
kalmaması, Kuzey Afganistan (Güney Türkistan) üniversitelerinde de acilen
açılması gerekmektedir. E÷itim ve ö÷retimden son derece mahrum olan
bölgenin Türk kökenli meskûn halkı, dil ve edebiyatlarını sözlü olarak canlı
bir úekilde yaúasalar da kendi dillerinde etkili bir e÷itimden geçmeleri ve
kendi dilleriyle edebiyatları alanında yapılan akademik çalıúmaları
artırmaları gerekmektedir. Bu da ancak kardeú ülke Türkiye’nin deste÷iyle
gerçekleúecektir. Kardeú ülke Türkiye, Afganistan’da en etkili dillerden olan
Peútunca ve (Darîça) Farsça gibi Türkçenin de bölgenin en etkili dillerinden
olması noktasında faal olarak çalıúacak uzman kadroların yetiúmesi için
Türkoloji bölümlerinin sayısını hem artırmalı hem de bütün Afganistan
sathına yaymalıdır. En önemli sorunlardan birisi de bölge halkının
seviyesine ve diline göre hazırlanmıú ders araç gereçleri ve materyallerinin
azlı÷ıdır. Bu sorunun da ivedilikle çözüme kavuúturulması elzemdir. Afgan
devlet yetkilileri tarafından da desteklendi÷i bilinen, Afganistan’da
çalıúmaları takdirle ve sempatiyle izlenen, açmıú oldukları Afgan-Türk
liseleri ve kolejleri, Afganistan’ın en kaliteli okulları olarak görülen Ça÷
E÷itim Kurumları, Türkçe e÷itim de vererek Türk Dili’ne hizmet eden
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okullarının, dershanelerinin ve yurtlarının sayılarını Afganistan genelinde
artırmalıdır5.
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SOVYET DÖNEMøNDE ERMENø YAZARLARININ TÜRKøYE
CUMHURøYETø’NøN SøYASAL VE SOSYAL HAYATI
HAKKINDAKø GÖRÜùLERø
Gönül ESEDLø*
ÖZET
Sovyet döneminde Ermeni yazarları, Sarkisov E.K., Kondakçyan R.P,
Gasratyan M.A., Baziyanç A.P. ve baúka yazarlar Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal
ve sosyal hayatı hakkında büyük ölçüde kasıtlı bilgileri yansıtan kitaplar yazmıú ve
basmıúlardır. Araútırma konusu bu eserlerdeki önyargılı yazıların incelenip ortaya
çıkarılması ve araútırılmaya koyulmasıdır. 1978 yılında Kondakçyan R.P. tarafından
yazılmıú ve Erivan'da basılmıú II. Dünya Savaúı’nda Türkiye’nin øç Politikası adlı
eserde II. Dünya Savaúı ve ondan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti’nde yaúayan
millî azınlıklara karúı siyasi haksızlıkların güçlenmesi, Türkiye ileri gelenlerinin
milliyetçilik politikası yaparak, ırkçılık, milliyetçilik ve úovenizmi tercih ettikleri,
millî azınlıkların sıkıútırılması konusu iúlenmiútir. Verilen bilgilere göre, Türk
burjuvazi ve úovenleri Ermeni nüfusuna karúı feci cinayetler iúlemiúler. Do÷u
Anadolu'da savaú öncesi 1,5 milyon Ermeni nüfusu yaúıyordu, savaútan sonra ise
buralarda bir Ermeni bile kalmamıútı.
Adı geçen yazarların Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal hayatını anlatan
yazılarına da rastlıyoruz. Ermeni yazarlar Türk vatandaúının a÷ır sosyal durumu,
sa÷lık hizmetlerinin düúük oldu÷unu ve çocuklara karúı duyarsızlı÷ı öne çekerek
belirtmiúler ki çocuklar arasında ölüm halleri gittikçe ço÷alıyor. Çocukların %75’i
ergenlik yaúına gelmeden ölürler. Çocuk ölümleri açlık ve sefalet sonucu artıú
gösteriyor. Kondakçyan R.P. tarafından kaleme alınmıú Türkiye: øç Politika ve øslam
eseri 1983 yılında Erivan'da basılmıútır. Yazar Türkiye hükümetinin øslam dininden
Türk yanlısı propaganda için istifade etmeye çalıútı÷ını kanıtlamak peúindedir.
Demokratik Parti’nin yönetimi döneminde (1950 – 1960’lı yıllarında) øslam dini
komünizm karúıtı politikada ideolojik silah olarak kullanılmaya baúlandı. En Yeni
Dönemde Türkiye’de Köylülük kitabında yazılmıútır ki, "1950’li yıllarda köylülerin
mevcut yasalara karúı çıkması ve jandarma ile çatıúması Türkiye köylerinde ola÷an
hale dönüúmüútü". Yazılan di÷er kasıtlı bilgilere göre (Baziyanç A.P) Türkiye’deki
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siyasi partiler dini hep kendi siyasal amaçları için kulanmıúlar. ùöyle ki 1954 yılında
Millet Parti dinden siyasal amaçlar için kullandı÷ına göre bırakılmıútı. Gasratyan
M.A. ve Petrosyan Y.A’nın yazarları oldukları Türkiye Tarihinin Yazıları eserinde
1971 yılında Türkiye hükümetinin geniú ölçüde emekçilere karúı baskılar hayata
geçirdi÷ini yazmıúlar. Yazıda kısaltılmıú bu veya di÷er konular araútırmanın
kapsamını oluúturarak objektif yaklaúım beklemektedir. Yukarıda adı geçen Ermeni
yazarlarının eserleri ve yeni, tarafsız tutumla bakılacak eserler kullanılan kaynaklar
listesinin temelini oluúturmaktadır. Bilime katkısı araútırma konusundaki tarihî
konuların yeniden, yeni bakıú açısıyla ve olgularla araútırılmasıdır.
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Sovyet döneminden kalma eserlerin araútırılıp, incelenmesi tarihin
belirli dönemlerinin ö÷renilmesi açısından önemlidir. Söz konusu sorunun
güncelli÷i de, her úeyden önce, bununla belirleniyor. Araútırma konusu
olarak seçti÷imiz konunun Rusça bibliyografi ve kaynaklara dayanarak daha
derinden ö÷renilmesine büyük ihtiyaç vardır. Örneklere dayanarak konunun
dönemin önemli tarihi süreçleriyle ba÷lamlı, aynı içerikte araútırılması,
açıklamaların ve mevzunun de÷iúik yönlerinin genellemesinin yapılması,
sistemleútirilmesi araútırmanın amaç ve görevini oluúturuyor. Mevcut
bilimsel araútırmalar, genelleútirilmiú eserler ve de÷erli, ana kaynaklar
sonuçta onu dememizi sa÷lıyor ki Türkiye’nin eski kültür merkezlerinden
birisi olarak, zengin ve çok eski kültürüyle bir tek bölgede de÷il, ayrıca, eski
Do÷u'nun siyasal, ekonomik ve kültürel hayatında tarih boyunca süregelen
rolünü ve önemini kaybetmemiútir. Düúünüyoruz ki Ermeni yazarlarının iç
dünyasının kasıtlı, önyargılı do÷asından kaynaklanan ahlaki, sosyal, siyasal
ve düúünce ilkeleri ortaya koydukları eserlerde de net olarak görülmektedir.
Sovyet döneminde Ermeni yazarları, Sarkisov E. K., Kondakçyan R. P.,
Qasratyan M., Baziyanç A. P. ve baúka yazarlar Türkiye Cumhuriyeti’nin
siyasal ve sosyal hayatı hakkında çok sayıda kasıtlı bilgileri yansıtan kitaplar
yazmıú ve bastırmıúlar. Araútırma konusu bu eserlerdeki önyargılı yazıların
incelenmesi ve ortaya koyulmasıdır. Belirtilen konuda Ermeni
tarihçilerinden farksız olan di÷er Sovyet tarihçisinin verdi÷i bilgilere göre
Türk burjuvazi ve úovenleri Ermeni nüfusa karúı akıl almaz cinayetler
yapmıúlar. Do÷u Anadolu'da savaúa kadar 1,5 milyon Ermeni nüfus
yaúıyordu, savaútan sonraysa buralarda bir tek Ermeni kalmamıútı1. Genel
olarak Türkiye Cumhuriyeti’nde Türklerle Ermeni nüfus arasında özgürlük,
insan hakları, vicdan ve di÷er konularda ayrım olmamıútır. Ermeni sorununu
öncelikle úovenizm açısından incelemek gerekir. I. Dünya Savaúı’ndan sonra
(1920) Ermeniler bir taraftan Kafkasya’da, bir taraftan da Türkiye’de Türk
nüfusla savaú içindelerdi. Sırasıyla Merdenek, Bardiz ve Oltu Ermenilerin
saldırısına u÷ramıútı2. Dünya Savaúı’nda memleketin bilhassa Do÷u
bölgesindeki iúgalden dolayı hükümet tarafından savaú bölgeleri dıúına
tehciri yapılan Ermeniler, bu defa bölgenin øngiliz ve Fransızlar tarafından
iúgali üzerine yeniden silahlanarak eski yerlerine dönmeye baúladılar. Fırsat
buldukça Türklere karúı zulümlere yeniden baúladılar. Bunlar ço÷unlukla
Antep, Maraú, Haçın, Urfa, Zeytun, Kozan, Adana, Mersin bölgelerinde

1
2

A. D. Noviçyev, Yeni Devirde Türkiye’de Köylülük, (Rusça), Moskova, 1949, s. 41.
N. Baúgün, Türk Ermeni Münasebetleri, østanbul, 1973, s. 77.
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yapılıyordu3. Belirtilen dönemde Türkiye Cumhuriyeti topraklarında yaúayan
Ermeni nüfusu hem ticari ve mali, hem de sanayi ve tarım alanlarında
çalıúmıúlardı4 . Onların yaúam tarzına, hayatlarına hiç bir úekilde müdahile
edilmemiútir. 1978 yılında Kondakçyan R.P. tarafından yazılmıú ve
Erivan'da basılmıú II. Dünya Savaúı’nda Türkiye'nin øç Politikası adlı eserde
II. Dünya Savaúı ve ondan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyeti'nde yaúayan
millî azınlıklara karúı siyasi haksızlıkların güçlenmesi, Türk ileri gelen
güçlerin milliyetçilik politikası yaparak ırkçılık, milliyetçilik ve úovenizm
yaptıklarını, millî azınlıkların bo÷ulması konuları belirtilmiútir. Yazar bu
siyasetin birçok devlet müesseselerinde kendini açık úekilde gösterdi÷ini
açıklamaya çalıúıyor. ùöyle ki, 1942 yılının Ekim ayında østanbul
belediyelerine seçimler sırasında di÷er milletlerden bir kiúi bile yoktu5.
Baziyanç A.P. Gordlevski’nin 1944 yılında yazdı÷ı makalesine dayanarak
yazıyor ki Mehmet Emin’in son derecede kendi halkını büyütmek fikri Türk
milletinde Pantürkizm ve Turancılık ideolojisinin oluúmasına yol açtı6. Tüm
millî azınlıklar tarih boyu ve úimdi Türkiye’de hem yasal, hem de insan
haklarına sahip olmuú, onların özgürlük ve tüm yaúam hakları, mal varlıkları
yasalarla korunmuú ve Türklerle aynı sosyal statüye sahip olmuúlardı. Adı
geçen yazarların Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal hayatını anlatan yazılarına
da rastlıyoruz. Ermeni yazarlar Türk vatandaúının a÷ır sosyal durumunu,
sa÷lık hizmetlerinin düúük durumunu ve çocuklara karúı duyarsızlı÷ı öne
çekerek belirtmiúler ki çocuklar arasında ölüm gittikçe ço÷alıyor. Çocukların
%75’i ergenlik yaúına gelmeden ölür. Çocuk ölümleri açlık ve yoksulluk
nedeninden artıú gösteriyor. Belirtmek gerekir ki eski ve ça÷daú Türk
halklarının manevi dünyasında, yaúamında çocuk, onun yetiútirilmesi ve
e÷itimi önemli yer almaktadır. Belirtilen dönemde Türkiye'de çocukların
e÷itim alanında da büyük iúler görülüyordu. øúte bunun sonucunda 1937 –
1939’lu yıllarda ilkokulların sınıfların sayısı 7862’e, ortaokulların sayısı
66’ya ulaútırılmıútı. Atatürk demiú ki "Bir çocu÷un normal e÷itim
kademelerinden geçerek yetiúmesi úarttır"7. Çocuklarımızı biz artık
düúüncelerini hiçbir úeyden çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten

3
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inandıklarını savunmaya, bunun yanında, baúkalarının düúüncelerine saygı
göstermeye alıútırmalıyız. Aynı zamanda, onların minicik yüreklerinde
vatan, millet, aile ve sivil sevgiyle beraber, do÷ruya, iyiye ve güzel úeylere
karúı sevgi ve ilgi uyandırmaya çalıúmalıyız. Bence, bunlar çocu÷un
terbiyesinde ana kuca÷ından baúlayarak, en yüksek e÷itim ocaklarına kadar
her yerde, her zaman üzerinde durulması gereken çok önemli konulardır.
Ancak bu durumda çocuklarımız ülkeye yararlı bir vatandaú ve mükemmel
bir insan olabilirler8. Kondakçyan R.P. tarafından kaleme alınmıú Türkiye: øç
Politika ve øslam eseri 1983 yılında Erivan'da basılmıútır. Yazar göstermeye
çalıúmıútır ki Türkiye hükümeti øslam dinini Pantürkizm propagandası için
kullanmaya çalıúmıútır: Demokrat Parti’nin yönetimi döneminde (1950 –
1960’lı yıllarda) øslam dini komünizm politikası karúıtı ideolojik silah olarak
kullanılmaya baúlandı. Türkiye hükümetinin øslam dinini Pantürkizm
propagandası için kullanmaya çalıúması fikrinin nereden kaynaklandı÷ı
bellidir. Tarihçilerin gözlemine göre, iktidarın ilk yıllarında bazı tedbirler
gerçekleútirilmiútir: 16 Haziran 1950 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi
Arapça ezan okunması hakkında yasa÷ı ortadan kaldırdı. Bunun peúinden 14
Temmuz’da kabul edilen af yasasına göre önceleri bu yasa÷ı bozmaya göre
cezalandırılmıú kiúiler özgür bırakıldılar. Belirtilen kararların Ermeni
tarihçileri tarafından özellikle dinle ba÷landırılması, Panislamizm ve
Pantürkizm olarak kabul edilmesi de kasıtlı yaklaúımların sonucudur.
Demokrat Parti’nin yönetimi döneminde (1950 –1960'lı yıllarda) komünist
ilkeleriyle silahlanan Sovyetler Birli÷i tarafından defalarca baskı ve tehditler
gelmiúti. Fakat bu o demek de÷ildir ki, Türkiye hükümeti øslam dinini
komünizm siyasetine karúı ideolojik silah olarak kullanmıútır. Bu arada
yukarıda belirtilen komünizm siyasetine aydınlık getirelim. Henüz 1919
yılının Eylül ayında ù. Hüsnü’nün Türkiye øúçi ve Köylü Sosyalist Fırkası,
1920 yılının Mayıs ayında Yeúil Ordu, kasımdaysa biraz önce Sovyet
Rusyası’nın giriúimi ve direk yardımı ile M. Sübhi’nin baúkanlı÷ı altında
kurulan Türkiye Komünist Partisi ile sıkı iletiúim içinde çalıúma yapan Halk
Komünist Partisi oluúturulmuútu. Mustafa Kemal Anadolu'da bir süre böyle
kurumların ba÷ımsız çalıúmalarına müsaide ve hatta bu eylemleri bir kadar
denetiminde tutmak için kendisinin önerisiyle F. Sabit’in yönetimiyle
Komünist Partisi'nin kurulmasına ortam sa÷ladı. Komünizmi Türkiye için
yabancı hesap eden Mustafa Kemal'in solculara karúı kayıtsızlı÷ını F.
Teveto÷lu onun Bolúeviklerle iliúkileri bozmamak ve Sovyet yardımının
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önünü kesmemek amacı taúıdı÷ını anlatıyor. Olayların sonraki yürüyüúü
gösteriyor ki, Mustafa Kemal sonraları bu hareketlere kayıtsız beslemekle
kalmadı, beraber onların sınırlandırılması yoluna da geçti9. Stepanyanç M.T.
böyle düúünüyor ki, temel meseleleri burjuva devrimlerinin çözdü÷ü bazı
devletlerde, mesela, Türkiye'de øslam dini son derece gerici bir rol oynar ve
açık olarak komünizm karúıtı olarak ifade edilir10. Belirtilmelidir ki,
Türkiye Cumhuriyeti’nin ileri gelen güçleri ve hükümet kuruluúundan
úimdiye kadar din ve dinî meseleleri devlet iúlerine karıútırmamıúlar. Bunu
için bir geçmiúe göz atalım: 1924 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde
kabul edilmiú 429 ve 430 sayılı yasalarla tüm bilim kurumlarının ve
okulların denetimi E÷itim Bakanlı÷ına verildi, Diyanet øúleri Bakanlı÷ı
kaldırıldı ve bununla da din devletten, e÷itim dinden ayrıldı. Böylece, 1924
yılında halk e÷itimi birim úekle düúürüldü ve dinî okullar kapatıldı. Atatürk
demiútir ki: “Biz din iúlerini millet ve devlet iúleriyle karúılaútırmıyoruz.
Millet ve devlet iúlerinin Kâbe’si millî egemenli÷in belirtildi÷i Büyük Millet
Meclisidir. Din iúlerinin mihrabı ise insanların, úahısların vicdanlarıdır11.
ønsanlı÷ın en mükemmel ve sivil dini olan øslam dini Türkiye'de geniú intiúar
bulmuú, yüzyılların kültürel aúamalarından ta bugüne kadar ister yaúam, ister
maneviyat ve isterse de kültür alanında temel yer tutmuútu. Türkiye
Cumhuriyeti nüfusu øslamî de÷erlere tercih ediyor, dinin tüm kural ve
yasalarına mutlaka takip ediyorlardı. Her Müslüman’ın beú temel görevi
vardır ki, bu görevler Müslümanın tüm hayatını yöneten temel ilkeler olarak
görülmelidir: Tek Allah’a inanç, namaz, oruç, hac, zekât Türkiye
Cumhuriyeti nüfusu da bu temel prensipleri bilir, kendilerinin manevi borcu,
görevleri hesap ediyor, yeterince onları takip etmeye çalıúıyorlardı. Fakat
Panislamizm ve øslam dini siyaseti Türkiye gerçekli÷i için yabancı hesap
edilmiú, siyasi partiler dini hiçbir zaman kendi politik amaçları için
kullanmamıúlardır. Yazılan di÷er garazlı bilgilere göre Türkiye’deki partiler
dini hep kendi siyasal amaçları için kullanmıúlarıdır. ùöyle ki, 1954 yılında
Ulusal Parti dini politik çıkarları için kullandı÷ı için kapatılmıútı12.
Araútırmamız sonucu belli olmuútur ki Millet Partisi'nin kapatılmasının
önemli nedeni din olmamıútır. Atatürk ilkeleri ve devrimlerine karúılar diye
1954 yılının 8 Temmuz tarihinde Millet Partisi'nin çalıúmaları
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durdurulmuútu13. Sovyet tarihçisi Noviçyev A.D. En Yeni Dönemde
Türkiye’de Köylülük kitabında yazmıútır ki, "1950’li yıllarda köylülerin
mevcut yasalara karúı çıkması ve jandarma ile çatıúması Türkiye köylerinde
sıradan hale dönüúmüútü". Adı geçen tarihçi dönemin zorlukları ve dünya
ekonomik krizi ile ilgili bazı konuları abartarak konuya kasıtlı yaklaúmıú,
Türkiye hükümetinin köylülerin sosyal savunması yönünde geçirmiú oldu÷u
önlemleri dikkate almamıú veya bilerekten, kasıtlı úekilde hiçe indirmeye
çalıúmıútı. Genellikle, yazılanları gözden geçirdi÷imizde, güya ekonomide
oluúmuú kritik durum çiftlikleri de etkilemiú, köylülerin sosyal sorunları
çizgiyi geçmiú, buysa köylülerin hükümetten hoúnutsuz kalmasına neden
olması kanısına gelebiliriz. Sondaysa bu durum köylülerle hükümet
tarafından gönderilmiú jandarma arasında çatıúmalara yol açmıútı. Sovyet
tarihçili÷inde Ermeni tarihçileri tarafından ciddi eleútirilen Türkiye
Cumhuriyeti'nin köy ve tarım politikası do÷ru ıúıklandırılmamıú, hükümetin
bu alanda baúladı÷ı önlemler ve köylülerin sosyal koruma alana alınması için
yapılan çalıúmaların önemine önyargılı yaklaúılmıútır. Türkiye
Cumhuriyeti'nin 20 – 30’lu yıllarda tarım alanında baúladı÷ı önlemler
sonraki yıllarda da devam sürdürüldü. Hükümet yeni kurumların− köy satıú
kooperatifleri, kredi dernekleri ve di÷er düzenlenme yoluyla tarım üretiminin
yükseliúini sa÷lamaya çalıúıyordu. Kısa süre içinde 572 kredi kooperatifi
kuruldu, sonuçta 51, 5 bin köylü 2,5 milyon lire kredi almıútı. Hükümet köye
himaye politikası yürüterek iki milyon kilogram tohum da÷ıtmıú, tarım için
traktör ve makinelerin ithaline her türlü ortam sa÷lamıútı. Kısa süre içinde
traktörlerin sayısı 183’ten 2 bine ulaútırılmıútı. Tüm bu çalıúmalar sonucu,
tarım ürünlerinin milli gelirde payı %40’a yükseldi14. Bu devirde hükümet
ülkede tarım ve bu alandaki üretim haklarını koruyan büyük bir çalıúma
yaptı. Dıúarıdan ham madde getirilmesi kısıtlandı. Konuyla ilgili olarak daha
önceki yıllara bakmak yeterlidir. Türkiye tarım ülkesi oldu÷undan
Kemalciler ekonomide en önemli reformlardan birini tarım alanında
gerçekleútirdiler. 1925 yılının 17 ùubat tarihinde eúar vergisi iptal edildi.
Sovyet tarihçileri bu reformun önemini azaltmak için onun yerine uygulanan
toprak vergisinin 8 kez artırıldı÷ını gösteriyorlar. Fakat aslında eúarın iptali
tarım alanında atılan devrimci bir adım oldu. E.Z. Karal eúarın verginin
%40’nı oluúturdu÷u halde, sonradan uygulanan toprak vergisinin toplam
%15 düzenlenmesi nedeninden kanundan sonra köylünün epey özgürleúti÷ini
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gösteriyordu15. Bellidir ki dünya ekonomik krizi tarım alanına ciddi darbe
vurdu. Tarım ürünlerinin fiyatı keskin úekilde aúa÷ı düútü. Hükümet krize
karúı ciddi önemler almaya baúladı. 1929 yılının 1 Haziran kanunuyla Tarım
Bankasına büyük yetkiler verildi. 1924 yılında yeniden düzenlenmiú bu
banka kredi kooperatifleri kurmak ve onların mali iúlemlerini denetleme
hakkı aldı. 1930 yılından baúlayarak çalıúmaya baúlayan Tarım Kredi
Kooperatifleri köylüyü krizden çıkarmakta büyük rol oynadı. Kooperatiflerin
Tarım Bankasından aldı÷ı kredinin miktarı 1931 yılı için 7,6 milyon lirayı
buluyordu. Daha sonra devlet 1932 yılında bu÷daya istikrarlı satıú fiyatları
uyguladı. Az sonra tarım makinelerinin ithaline yönelik gümrük vergisi iptal
edildi. Tüm bu önlemler kriz yıllarında kısmen de olsa köy tarımını sefil
durumdan kurtarabildi16. Ekonomik kriz yıllarında tüm kapitalist ülkeleri
Türkiye ile ticari iliúkilerini kısıtlayarak veya Türkiye mallarını kendi
de÷erinden düúük fiyata almaya çalıúıyorlardı. 1931 yılında Sovyetler Birli÷i
ile ticaret anlaúmasından sonra, Türkiye'nin önemli tarım mallarının temel
alıcısı Sovyetler Birli÷i olmuútur. Bunun kriz yıllarında Türkiye için özel
önemi vardı. Türkiye hükümeti ekonomik kriz durumunda maksimum olarak
durumu kurtarmaya çalıúıyordu. Ekonomik kriz yıllarında Sovyetler Birli÷i
Türkiye için uygun ve krizsiz piyasa hesap olunuyordu17. Noviçyev'e göre
savaú Türkiye köy tarımına büyük darbe vurdu. Yazar Merkezi Anadolu'da
a÷ır durumu karakterize ederek altını çiziyor ki büyük miktarda araç ve
gereçlerin da÷ıtılması iú ve koúku hayvanlarının azalması, ulaúım araçlarının
yoklu÷u tarımın gerilemesine neden olmuútu. Boúalan toprakların faizi 50’yi
buluyordu18. 24 Ocak 1940 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi ülke
ekonomisinin askerîleútirilmesi amacıyla "Milli Savunma Kanunu" kabul
etti. Kanun sanayi ve da÷ − maden alanında savaú döneminin taleplerine
uygun olarak sert kurallar uygulamasına ra÷men, tarımın bunalımlı duruma
düúmemesi için bazı önlemlerin uygulanmasını öngörüyordu. Kanunun 42.
maddesine göre, hükümet ihtiyacı olanlara makine, gereç, gübre ve tohumla
yardım etmeli ve mali yardımı göstermeli idi. ùöyle ki, hükümet 1942 –
1943’lü yıllarda köylülere 25 bin ton bu÷day, 13 bin ton arpa, 5 bin ton mısır
ve 600 ton darı da÷ıtmıútı. Tüm bu olaylar savaú döneminde köy tarımını
tam çöküúten kurtarmıútı19. Yazıların fark edilecek derecede önyargılı
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olması gelene÷inin ö÷renilmesi de önemli konulardandır. Bu geleneklerin
(kasıtın) tarihî köklerinin araútırılması da ayrıca konu, araútırma nesnesidir.
Sovyetler döneminde Ermeni yazarlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal
ve sosyal hayatı hakkında kasıtlı bilgiler yansıtan yazıları konusuna
de÷inirken tabii birçok genellemeleri anlatmak mümkün, fakat konuyla ilgili
olarak elimizde kesin, detaylı kaynakların olması konuya de÷iúik açılardan
yaklaúma fırsatı veriyor. Bu önyargılı konulardan birisine göz atalım:
Türkiye Cumhuriyeti geliúim dinami÷ine göre geride kalmıú ülke olarak
kalıyordu. Köylüler dilenci durumundaydılar, sa÷lık hizmetleri berbattı,
ülkede hastalıklar baúını almıútı. Bunun sonucu olarak ülkede 67 verem
dispanseri çalıúmaktaydı. 1960 yılında Türkiye'de okuma yazması
olmayanlar nüfusun %68’ni oluúturmaktaydı. Bir milyon civarında okul yaúlı
çocuk e÷itim almak imkânından yoksundu. Okullarda ö÷retmen sayısı
yetersizdi, Türkiye okulları bu konuda zor durumdaydılar20. Ekonomik
sıkıntılar ve iúsizlik, enflasyon, fiyatların hızla yükselmesi Türkiye
iúçilerinin temel sosyal, ekonomik sorunlarıydı. Bu veya di÷er konular halk
kitlelerinin hoúnutsuzlu÷una ve sokaklara akıúmasına neden oluyordu21. On
yıl süren Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde Türkiye ülke yaúamının
çeúitli alanlarda reformları yolunda yeterince baúarılar kazandı. Bazı
gerilemeler de olmuútu tabii. DP gerek siyasi, gerekse de ekonomik alanda
liberal bir kurs tutaca÷ı vaadiyle iktidara gelmiúti. Demokrat Parti'nin
iktidarının ekonomik alanda gerçekleútirdi÷i kurs, Türkiye'yi önemli ölçüde
kalkındırdı, ülke yalnız bir dizi tarım ve sanayi ürünleri ile sadece kendini
tam idare etmek de÷il, o sıradan da onları dıú piyasaya çıkarmak imkânına da
sahip oldu. Tarım alanının ülke sanayisinin ihtiyaçlarını karúılamak
zemininde kurulması köyde de kapitalist iliúkilerinin geniúlemesine neden
oldu. Demokrat Parti'nin yönetimi hem tarım, hem de sanayi alanlarında
büyük projelerin finansmanında özel yatırım, hem de yabancı yatırımlar için
uygun koúullar oluúturmak kursu almıútı. Yabancı yatırımların ülkeye
gelmesini teúvik etmek amacıyla 1950 – 1954’lü yıllarda bazı kararlar ve
yasalar kabul edilmiúti. 1950 yılının a÷ustos ayına Türkiye Sanayi Kalkınma
Bankası kuruldu. 1951 yılının A÷ustos ayında Türkiye Büyük Millet
Meclisinin kabul etti÷i yabancı sermayenin teúviki hakkında yasa gere÷i
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enerji sektöründe yeni iúletmelerin kurulması, hem de eski iúletmelerin
yeniden oluúturulması ve geniúletilmesi, iletiúim, turizm ve di÷er hizmet
alanlarının geniúletilmesi ve geliútirilmesi projelerinde yabancı yatırımlar
için fırsatlar sa÷landı. 1954 yılının ocak ayında kabul edilen yasayla yabancı
yatırımlarla ilgili kısıtlamalar kaldırdı. ABù, øngiltere, Fransa, øtalya,
özellikle Batı Almanya úirketleri Türkiye ekonomisine yatırım yapmak
yanında ortak yapılması tasarlanan projelerin de gerçekleúmesinde katkıda
bulundular22. Demokrat Parti'nin yönetimi döneminde Türkiye'nin dıú
politikasının özelli÷i úu oldu ki, so÷uk savaú yıllarında Türkiye iki blok
arasında bir ayrıca ortam oluúturdu. Bu da ona ciddi stratejik önem
kazandırıyordu. Türkiye yüzünü Batı'ya tuttu, demokratik devletler sırasında
yer almaya yöneldi. Demokrat Parti iktidarı da kendi seleflerinin tekyönlü
dıú politika kursunu sürdürmüútür. Bu kurs Atatürk dönemindeki çok yönlü
politikadan farklıydı ve onun ana hattını ABù baúta olmak üzere Batı Avrupa
devletleriyle çok yönlü iúbirli÷i, NATO çıkarları çerçevesinde çalıúmaları
oluúturmaktaydı. Demokrat Parti iktidarı da Batı blo÷u ile ba÷lılı÷ı
Türkiye’nin millî çıkarlarına uyan bir politika olarak de÷erlendirmiúti23.
Gasratyan M.A. ve Petrosyan Y. A’nın yazarları oldukları Türkiye Tarihinin
Hikâyeleri eserinde 1971 yılında Türkiye hükümetinin geniú ölçüde
emekçilere karúı baskılar uyguladı÷ını yazmıúlar. 70’li yılların baúlarında
ülkede iç siyasi durum gerginleúti. 12 Mart 1971 yılında Türkiye yüksek
askeri komutanlı÷ı baúkan C. Sunay'a nota gönderdi. Notada belirtiliyordu ki
olayların sonucu olarak parlamento ve hükümetin politikaları ve çalıúmaları
ülkeyi anarúiye, sosyal, ekonomik gerilmeye, kardeú katliamına
sürüklemektedir. E÷er anayasada de÷iúiklikler olmazsa, reformlar
yapılmazsa gelecek Türkiye Cumhuriyeti'ni ciddi tehlike bekliyor. Sunulan
notada yüksek askeri komutan hükümete uyarıda bulunarak kaydetmiútir ki,
hükümet talepleri yakında gerçekleútirmezse, ordu kendi üzerine düúen
görevi tam olarak yerine getirecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin savunmasına
kalkacak ve ülkenin yönetimini kendi eline alacaktır24. Notayı düzenleyenler
ülke silahlı kuvvelerinin baú karargâh komutanı ve ordunun üç komutanlı÷ı
olmuútur. Onlar ülkede öyle bir hava oluúturdular ki, sanki halk da ordunun
görüúlerini paylaúıyor, onların endiúesini yansıtıyor. Ermeni yazarları kasıtlı
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Moskova, 1983, s. 250 - 251.
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konumdan yazmıúlar: Belirtmek gerekir ki, 70’li yıllarda Türkiye ordusunun
bazı yüksek rütbeli memurları çeúitli sanayi kuruluúlarında hissedar
olmuúlar, hatta yabancı yatırımın denetleyicileri olmuúlardı. Orduda
subayların maaúının yükselmesi, sosyal durumlarının iyileútirilmesi
politikası gittikçe ordu komutanlı÷ının burjuvaziyle entegrasyon sürecine yol
açtı. Bunun sonucunda Türkiye ordu komutanlı÷ı hükümet çalıúmalarına,
sivil örgütlerin iúlerine karıúıyor, anti demokratik çalıúma ve etkinliklerde
bulunuyorlardı25. Di÷er bir kasıtlı konuya dikkat edelim: 1979 yılının
baharında neredeyse tüm ülkede anarúi ortaya çıktı. Baúkan seçmek mümkün
olmadı, parlamento kendi durgunluk dönemini yaúıyordu, øslamcılar
Konya'da geniú çapta karıúıklık çıkardılar. 1980 yılının a÷ustos ayında
ülkenin 67 eyaletinden 20’sini iç savaú sarmıútı. Yazılana göre, hatta polis
bile fraksiyona: sa÷ ve sol kanatlara bölünmüútü. Aynı yılın eylül ayında
ordu keskin olarak siyasi hayata karıútı. 1970 yıllarında ülkede ciddi siyasi
istikrar bozuldu26. Oysa durum yalnız Türkiye Cumhuriyeti için özgü
de÷ildi. Aynı dönemde tüm dünya için özgü olan ö÷renci ve iúçi çıkıúları
Türkiye'de de kendini gösteriyordu. 1970 yılında sendikal örgütleri ve
grevler hakkında yasaya düzenlemeler yapılıp, bazı kısıtlamaların getirilmesi
güçlü protestolar ile karúılandı. Durumun umutsuz oldu÷unu gören ordu
kumandanlı÷ı 10 Mart 1971 yılında Yüksek Askeri Konsey ola÷anüstü
oturumunu ça÷ırdı ve kararlaútırdılar ki kendi iúlevlerini yerine yetirmekte
imkânsız olan S. Demirel hükümeti istifaya gitmelidir. Genelkurmay baúkanı
ve ordu türleri kumandanlarının tertip etti÷i nota 12 Mart’ta Baúkan C.
Sunaya sunuldu. S. Demirel hükümeti istifaya gönderildi ve 24 Mart’ta
"partiler üstü" bir hükümet oluúturuldu. Alınan önlemler sonucu siyasal
gerginlik gevúetildi ve ona göre de 1973 yılında tüm geçici yasaklar
Belirtilen
dönemde
Türkiye
hükümeti
ülkenin
kaldırıldı27.
demokratikleútirilmesi ilkesine sadık kalarak sosyal, politik, ekonomik ve
kültürel alanlarda ciddi reformlar yapmaya devam ediyordu. Ermeni
tarihçilerinin eserlerinde Kıbrıs meselesi de Türkiye Cumhuriyeti’ne karúı
yönelmiúti: 1974 yılının 20 Temmuz'unda Türkiye kendi ordusunu adanın
kuzeyine yerleútirdi. Türk ordusuyla Yunan millî ordusu arasındaki durum
aúırı derecede gerginlik çıkardı. Türk ordu birliklerinin adanın kuzeyine
yerleútirilmesine karúılık olarak Yunanistan seferberlik ilan ederek, kendi


25

Qasratyan-Oreúkova-Petrosyan, a.g.e., s. 251.
Konfliktolog, (Rusça), 2006.
27
Asya ve Afrika…, s. 106.
26

722

Gönül ESEDLİ

ordu birliklerini Türk sınırlarına topladı. Türkiye'de askeri hazırlık
çalıúmaları baúlandı. 14 vilayette ola÷anüstü durum askeri ilan edildi,
uluslararası havaalanları kapatıldı ve ordunun savaú hazırlı÷ına uyarlandı.
Böylece, Yunanistan ve Türkiye yönetici çevrelerinin suçu yüzünden daha
geniú savaúın çıkması ihtimali oluútu28. Türkiye'nin müttefikleri ve komúu
devletlerle iliúkileri 1964 yılına kadar normal mecrada devam etmiútir. Fakat
aynı yıl Kıbrıs'ta kritik durumun oluúması, ülkenin dıú politika kursunda bir
takım tashihleri zorunlu kıldı. Bu da ondan ileri geliyordu ki, Baúbakan ø.
ønönü’nün deyimiyle, "sorunun barıúçıl yolla çözülmesi imkânsız oldu" ve
Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin güvenli÷ini sa÷lamasıysa bir garantör devlet
olarak borcuydu. ùöyle ki Kıbrıs'ın Yunan yönetimi 1960 yılı anayasasının
Türklere verdi÷i hakların sa÷lanmasını daha ilk günlerden bozmaya
baúlamıútı. Hatta Cumhurbaúkanı Makarios anayasanın Türklerle ilgili bazı
maddelerinin de÷iútirilmesinde kararlıydı. Kıbrıs Türkleri 1 Ocak 1963
yılından baúlayarak yerel kendini yönetim yapılarının oluúturuldu÷unu
belirttiler. Böylece, adanın iki toplumu arasında çatıúma çıktı. Yunanlılar
Türklere karúı baskınlar yaptılar, baúkent Lefkoúa'da onlarca Türk úehit oldu
ve yaralandı. Amaç Türkleri úehirden kovmaktı. Yunanlar 8 ve 9 A÷ustos’ta
Türklere karúı katliamlar düzenlenmiú ve adada bulunan Türkiye silahlı
kuvvetleri onun önlemek zorunda kalmıútı29. Makarios’un Ba÷ımsız Kıbrıs
fikri Yunan hükümeti tarafından da desteklendi30. Belirtelim ki, 1967 yılının
Nisan ayının sonlarında Yunanistan'da yaúanan siyasal olaylar askerlerin
devrim yapmasıyla sona erdi. Bu dönemden de Yunanistan'ın Kıbrıs
meselesine yaklaúımı tüm açıklı÷ı ile ortaya çıktı. Yunan liderleri artık
enosisten− Kıbrıs'ın Yunanistan'a birleútirilmesinden söz açıyor ve bunun
için Türkiye ile belirli çalıúmalar yapılmasının gereklili÷ini bildirmiútiler.
Onlar 5 Haziran’da Arap − øsrail Savaúı’nın baúlamasından ve Türkiye'nin
Araplarla iliúkilerinde yeni politika uygulamasından yararlanarak kendi
konumlarını sa÷lamlaútırmak istediler. Kıbrıs'ı ziyaret eden Yunanistan
askeri Bakanı General Spandidakis 1967 yılı 21 Ekim’de açıkça beyan etti ki
"Kıbrıs meselesinin Kıbrıs'ın Yunanistan'la birleúmesinden baúka çözüm
yolu yoktur" Bu bildirinin ardından yerel Yunan silahlıları Bo÷aziçi ve
Keçitkala adlı Türk köylerine saldırıya geçtiler. Amaç toplu katliamlar
gerçekleútirerek Türklerin adadan kaçmasını baúarmaktı. Birleúmiú Milletler
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Teúkilatı savaúın engellenmesini istedi. Oluúan durumda Kıbrıs Türkleri
kendi yöneticili÷ini kurmak zorunda kaldılar. 29 Aralık 1967 yılında
Kıbrıs'ta geçici Türk hükümeti kuruldu. 2 Temmuz 1968 yılında Lefkoúa
Türk toplumunun baúkanı Rauf Denktaú ve Rum toplumunun baúkanı
Glafkos Klerides arasında görüúmeler baúladı. Bununla da günümüze kadar
devam eden toplumlararası görüúmelerin temeli atıldı. Genellikle, sadece R.
Denktaú G. Klerides görüúmeleri de÷il, di÷er görüúmeler de meselenin
çözümünde hiçbir baúarılı sonuç getirmedi. Odur ki adadaki radikal Yunan
kuvvetleri 15 Temmuz 1974 yılında darbe yaptılar ve Baúkan Makarios'u
devirdiler. Kıbrıs Ellin (Yunan) Cumhuriyeti ilan edildi. Enosis'in
gerçekleúmesi artık kaçınılmaz oldu. Türkiye hükümeti, baúta da B. Ecevit
olmakla garantör devlet olarak kesin harekete geçti. Müttefiklerle
konuúmalardan ve anlaúmalardan sonra Temmuz ayının 20’sinde Türk silahlı
kuvvetleri adaya çıkarıldı ve Türklerin yaúadı÷ı bölgeler denetim altına
alındı. Böylece, bu tarihten baúlayarak ada iki toplumun yönetimi arasında
paylaútırılmıú oldu ve sorunun çözümü yolunda uzun süren ve bugüne kadar
devam eden zorlu görüúmeler dönemi baúladı31. Ermeni tarihçilerinin
Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal ve sosyal hayatı hakkında kasıtlı yazıları,
yapılan sorumsuz yanaúmalar, önyargılar, bu fikre göre Türk halkının úoven
ve ırkçı olması gibi yaklaúımlar hem kasıtlı, hem de sömürge politikasının
(Sovyetler Birli÷i tarafından yönlendirilmiúti) belirtisiydi. Bu çalıúmalar
planlı, özel programa dayanarak gerçekleútiriliyordu. 1946 yılında Sovyet
tehdit ve tehlikesi Türkiye’nin üzerine en çok etkili oldu÷u dönemdi.
Sovyetler, Türkiye’nin hem ba÷ımsızlık ve egemenli÷ine, hem de toprak
bütünlü÷üne yönelik istekler ileri sürmüúlerdi32. Ermeni yazarlarının
eserlerinden derledi÷imiz ve bir bütün olarak açıklamaya çalıútı÷ımız
konular bir tek Türkiye tarihinde de÷il, bu ba÷lamda Müslüman Do÷u
tarihinde de önemli sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel süreçlerin
manzarasını oluúturmak için önem taúıyor. Tüm Türkler kanun karúısında
eúittirler ve devlet karúısında yükümlüdürler. Her türlü grup, aile, sınıf farkı
kaldırılmıútı. Anayasada kiúilik dokunulmazlı÷ı, vicdan, söz, basın
özgürlü÷ü, malını ve haklarını ba÷ımsız kullanmak, toplanma, teúkilat kurma
ve di÷er özgürlükler Türklerin do÷al hakları gibi gösterilmiútir. Kiúinin canı,
malı, mülkü dokunulmazdır. Yasada belirtilen úekilde ve yasada gösterilen
nedenler olmadan kimse hapis edilemez. 1924 yılında kabul edilen anayasa
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dönemin geliúmiú anayasalarından biriydi. Bu anayasa eski devletçilik
geleneklerine sahip Türk halkı için yeni modern yol belirlemiúti. Türkiye
Cumhuriyeti dıú politika alanında da birçok baúarılar kazanmıútı. Yeni
ortamda Türkiye, bir yandan emperyalist devletlerin baúka ülkelere karúı
egemen konum kazanmak giriúimlerinden do÷an tehlikeyi, öte yandansa
Balkanlar'da ve Akdeniz'in do÷usunda egemenli÷e çalıúan øtalya'nın benzeri
tavırları sonucu oluúan tehlikeyi görüyordu. Uluslararası alanda yaúanan
geliúmeler önceki dıú politika hattının yeniden gözden geçinilmesini
gerektiriyordu33. Türkiye Cumhuriyeti'nin, baúta Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti adıyla, sonra gerçek adı ile kurulması, Türk Ulusallı÷ı
açısından Türkçülük idealinin gerçekleúmesi demektir. Birçok Türkçülerin
belki hayatları boyu umut ettikleri ideal, bir Türk dehasının kudretiyle
gerçekleúmiúti; ulusal Türk devleti kurulmuútu. Türk Ulusçuları, dilin
Türkçeleúmesini, hukukun Türk hukuku olmasını ve buna göre kadının eski
Türk yasalarına uygun bir hürriyet kazanmasını, sanatın Türkçeleúmesini,
yani úiirin,
müzi÷in, resmin millî ve aslı olması,
kısacası, Türk
kültürünün yabancı etkilerden kurtulup kendi özüne dönerek geliúmesini
diliyor ve buna ellerinden geldi÷i kadar çalıúıyorlardı34. Türkiye bugün
bölgenin büyük ve güçlü devleti rolündedir. Elveriúli co÷rafi durum ve
dinamik geliúen ekonomik potansiyeli imkân veriyor ki o dünyanın bazı
önemli bölgelerinde etkisini ve konumunu güçlendirmek için hedefli bir
politika yürütsün. Yakın ve Orta Do÷u, Balkan, Kafkas ve Orta Asya
ülkeleri bu açıdan özel önem taúıyor. 80 – 90’lı yıllarda Türkiye yaúamın
tüm alanlarında eúsiz bir geliúim yolu geçmiútir ve bu yıllar boyunca elde
edilmiú askeri − siyasi ve ekonomik potansiyel onu sadece bölgede de÷il,
hem de bir takım uluslararası sorunların çözümünde a÷ırlı÷ı ve rolü olan
devlete dönüútürmüútür. O, bugün Avrupa'yı Asya’yla, Hıristiyan dünyasını
øslam ülkeleri ile birleútiren bir kapıdır. Tüm bunlara göredir ki, gözlemciler
ça÷ımızda yeni dünya düzeninin kurulması ve oluúumu sürecini Türkiye'nin
katılımı olmadan düúünmeyi imkânsız sayıyorlar. Ekleyeyim ki, Türkiye 21.
yüzyılın ilk günlerinden karúılaútı÷ı bir takım zorluklara ra÷men kendi
askerî, siyasal ve ekonomik geliúme stratejisini sürdürmekte ısrarlı olarak
kalır. Türk devletleri arasında yaúamın tüm alanlarında iúbirli÷inin
geniúletilmesi ve geliútirilmesi ile ilgili olan tüm konular devlet
baúkanlarının zirve toplantılarında tartıúılıyor ve anlaúıyor.
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KOSOVA CUMHURøYETø øLKÖöRETøM OKULLARININ TARøH
DERSø MÜFREDATI VE DERS KøTAPLARINDA TÜRKøYE
CUMHURøYET TARøHøNøN YERø VE ÖNEMø
Bedrettin KORO*
ÖZET
Kosova Cumhuriyeti, 17 ùubat 2008 tarihinde ba÷ımsızlı÷ını ilan eden, 10.908
km2 yüz ölçümüyle, Balkan Yarımadası’nın ortasında yer alan, küçük ve en genç bir
Balkan, Avrupa devletidir.
Daha 1999 yılında Sırbistan’a karúı düzenlenen NATO’nun müdahalesinden
sonra Kosova’da kurulan BMÖ’nün Geçici ødari Misyonu (UNMIK) ile e÷itimö÷retim dört ö÷retim dilinde: Arnavutça, Türkçe, Boúnakça ve Sırpça yapılmaya
baúlandı. Kosova’da Arnavutça, Türkçe ve Boúnakça yapılan e÷itim-ö÷retim Kosova
E÷itim Sistemine göre düzenlenmektedir. Sırp toplulu÷u ise 1999 yılında Kosova’da
kurulan UNMIK yönetimini ve daha sonra Kosova’nın ba÷ımsızlı÷ını ve 2008 yılı
Anayasası’nı kabul etmedi÷inden dolayı, úimdiye dek e÷itim- ö÷retimi Sırbistan
E÷itim Sistemine göre uygulamaktadır.
Bu çalıúmanın, Kosova Cumhuriyeti’nde dört ö÷retim dilinde yapılan e÷itimö÷retimin Tarih dersi müfredatı ve ders kitaplarında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin
yeri ve önemine de÷inme amacı vardır. Çalıúmanın giriú bölümünde Kosova’da
üniversite öncesi e÷itim-ö÷retime ait genel bilgiler verildikten sonra, geliúme
bölümünde ilkö÷retim okullarının tarih dersi müfredatı ve bu müfredata dayanarak
hazırlanan ders kitapları analizi yapılıp kıyaslanarak, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ne
ne kadar yer verildi÷i ve öneminin vurgulandı÷ını tespit edilecektir. Çalıúma sonuç
ve önerilerle sona erecektir.
Anahtar Sözcükler: Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Cumhuriyeti, Tarih Dersi
Müfredatı ve Ders Kitapları.
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THE PLACE AND IMPORTANCE OF REPUBLIC OF TURKEY IN
PRIMARY SCHOOL HISTORY COURSE CURRICULA AND
TEXTBOOKS IN THE REPUBLIC OF KOSOVO

ABSTRACT
Republic of Kosovo, which declared its independence in 17 February 2008, is
the smallest and newest European state in Balkans covering the area of 10.908 km2
and located in middle of Balkan Peninsula.
After the NATO intervention against Serbia as late as in 1999, education
during UN Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK) started to be
conducted in four languages: Albanian, Turkish, Bosnian and Serbian Education in
Albanian, Turkish and Bosnian languages in Kosovo are regulated according to
Kosovo Education System. On the other hand, due to non-recognition of the
UNMIK administration established in Kosovo in 1999 and subsequently the
independence of Kosovo and 2008 Constitution by the Serbian community, it has
been pursuing its education according to Serbian Education System.
The aim of this paper is to address the place and importance of History of
Republic of Turkey covered in the History course curricula and textbooks used in
four language education in Republic of Kosovo. Following the introduction part
providing general information on pre-university education in Kosovo and upon
analysis and comparison in the body text of primary school history course curricula
and textbooks prepared thereupon, the level of emphasis put on the place and
importance of History of Republic of Turkey will be identified. The paper ends with
conclusions and recommendations.
Key Words: Republic of Turkey, Republic of Kosovo, History Course
Curricula, History Textbooks.
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GøRøù
Kosova, Güneydo÷u Avrupa’nın merkezinde ve Balkan Yarımadası’nın
ortasında bulunan ve Kadastro Ajansı’nın son verilerine göre 10.908 km2
olan küçük bir ülkedir. 2011 yılının Nisan ayında yapılan nüfus sayımının
resmî verilerine göre, Kosova’nın 1.739.825 nüfusu vardır. Kosova’nın
toplam nüfusunun 1.616.869’unu ya da % 92,93’ünü Arnavut, 25.532’sini
ya da % 1,47’sini Sırp, 18.738’ini ya da % 1,08’ini Türk, 27.533’ünü ya da
% 1,58’ini Boúnak, 8.826’sını ya da % 0,51’ini Rom, 15.436’sını ya da %
0,89’unu Aúkali, 11.524’ünü ya da % 0,66’sını Mısırlı, 10.265’ini ya da %
0.60’ını Goralı ve 5.204’ünü ya da % 0,29’unu di÷erleri teúkil etmektedir1.
Kosova’nın bu toplam nüfusundan 1.663.412’si ya da % 95,61’i Müslüman,
25.837’si ya da % 1,48’i Ortodoks, 38.438’i ya da % 2,21’i Katolik, 1.242’si
ya da % 0.07’si Ateisttir. 1.188’i ya da % 0,06’sı di÷erleri ve 9.708’i ya da
% 0,56’sı dinî mensubiyetini belirtmemiútir2. Buna göre, Kosova çok etnikli,
çok kültürü ve çok dinli bir ülkedir.
1999 yılından önce, Kosova Sırbistan’ın bir özerk bölgesiyken, e÷itimö÷retim üç dilde: Arnavutça, Türkçe ve Sırpça yapılmaktaydı. Ancak, 1999
yılında Sırbistan’a karúı düzenlenen NATO’nun müdahalesinden sonra
Kosova’da kurulan BMÖ’nün Geçici ødari Misyonu (UNMIK) ile e÷itimö÷retim dört dilde: Arnavutça, Türkçe, Boúnakça ve Sırpça yapılmaya
baúlandı. 2011/12 ö÷retim yılından baúlayarak Kosova’da RAE (Rom,
Aúkali ve Mısırlı – Roman) toplulu÷u için, ilkö÷retimin II-IX sınıflarında,
haftada 2 ders olmak üzere – seçmeli ders olarak – Roman Dili, Tarihi ve
Kültürü ders görme olana÷ı yaratılmıútır.
Kosova 17 ùubat 2008’de ba÷ımsızlı÷ını ve 9 Nisan 2008 tarihinde
anayasasını ilan etmiútir. Bu güne dek Kosova’nın ba÷ımsızlı÷ını yüzden
fazla devlet tanımıútır.


1

Agencia e Statistikave të Kosvës, “Regjistrimi i Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe
Banesave në Kosovë 2011-Rezultatet Përfundimtare Të Dhëmat Kryesore”, s.60.
http://esk.rks-gov.net/rekos11/repository/flipbook/1/Te%20dhenat%20Kryesore-Alb/
Eriúim:14.11.2012 Belirtmek gerekir ki; Kosova’da 2011 yılında yapılan sayımlara Kuzey
Kosova’da yaúayan Sırp toplulu÷u katılmamıútır.
2
A.g.m., s. 62.
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1. Üniversite Öncesi E÷itim-Ö÷retim
Kosova’da, 1999 yılında, NATO’nun müdahalesinden sonra, BM’nin
Geçici ødare Misyonu (UNMIK) yönetimi oluúturulmuútur. Daha BM
yönetimi döneminde (1999-2008) Kosova’da e÷itim reformu yapılarak
üniversite öncesi e÷itim-ö÷retim 4+4+4 yerine 5+4+3-4 sistemi
uygulanmaya baúlanılmıútır. Bu dönemde yeni e÷itim sisteminden baúka,
Kosova E÷itim, Bilim ve Teknoloji Bakanlı÷ı (EBTB), yeni müfredat ve
ders kitapları da hazırlamıútır. Kosova’da Arnavutça, Türkçe ve Boúnakça
yapılan e÷itim-ö÷retim, Kosova E÷itim Sistemi’ne göre geliútirilmektedir.
Sırp millî toplulu÷u ise 1999 yılında Kosova’da kurulan UNMIK yönetimini
ve daha sonra Kosova’nın ba÷ımsızlı÷ını ve anayasasını kabul
etmediklerinden dolayı úimdiye dek Sırbistan E÷itim Sistemi ve e÷itim
müfredatı ve ders kitaplarına göre ö÷retim uygulanmaktadır. Sırbistan
E÷itim Sistemine göre üniversite öncesi e÷itim 4+4+4 úeklinde
uygulanmaktadır. Bu durum, BM’nin Genel sekreterinin özel temsilcisi olan
Marthy Ahtisari’nin 2 ùubat 2007 yılında getirilen Genel Kapsamlı Kosova
Statüsü Anlaúma Önergesi’nden3 geliútirilen Kosova Cumhuriyeti
Belediyelerinde E÷itim Yasası4 (2008) ve Kosova Cumhuriyeti Üniversite
Öncesi E÷itim Yasası5 ile (2011) yasalaútırılmıútır.



3

Genel Kapsamlı Kosova Statüsü Anlaúma Önergesi, 2 ùubat 1997,
belge/1-8304/genel-kapsamli-kosova-statusuhttp://www.diplomatikgozlem.com/TR/
anlasma-onergesi.html. Genel Kapsamlı Kosova Statüsü Anlaúma Önergesi’nin 7.1.1
maddesine göre “Kosova E÷itim, Bilim ve Teknoloji Bakanlı÷ını haberdar ettikten sonra
ö÷retimin Sırp dilinde yapıldı÷ı okullar, Sırbistan Cumhuriyeti E÷itim Bakanlı÷ı tarafından
hazırlanan ders planı ve ders kitaplarını uygulayabilirler” denilmektedir.
4
Kosova Cumhuriyeti Belediyelerinde E÷itim Yasası (Sayı 03/L-068), 2008,
http://www.mashtgov.net/advCms/documents/9.LIGJI_I_ARSIMIT_Ne_KOMUNA2008_03_L068_al_ars.e_k
om.pdf
Kosova Cumhuriyeti Belediyelerinde E÷itim Yasası’nın 12.2 maddesi gere÷ince; “Kosova
Cumhuriyeti E÷itim, Bilim ve Teknoloji Bakanlı÷ı’na bildirdikten sonra Sırpça ö÷retim
yapılan okullarda Sırbistan Cumhuriyeti E÷itim Bakanlı÷ın hazırlamıú oldu÷u müfredat ve
ders kitaplarını uygulayabilirler” .
5
Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi E÷itim Yasası (Sayı 04/L-032) 2011,
http://www.masht-gov.net/advCms/documents/1_Ligji_per_arsimin_Parauniversitar.pdf
Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi E÷itim Yasası’nın 27 maddesinin 1. noktasına göre ;
“I. ve II. Kademedeki Sırpça ders kitapları uygulanmakta olan yasa ile belirtildi÷i gibi
kullanılacak ve ücretsiz da÷ıtılacaktır”.
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Araútırmadaki e÷itim istatistik veriler Kosova EBTB yayın ve
verileriyle sınırlıdır. Bunun nedenleri arasında Kosova’da yaúayan Sırp
toplulu÷u Kosova hükümetini tanımaması ve buna ba÷lı olarak e÷itim
istatistiklerini EBTB’ye vermemesidir. Bundan baúka Kosova’da Sırpça
e÷itim yapan kurumlar ve ö÷renciler hakkında bilgi ve veriler Sırbistan
E÷itim, Bilim ve Teknoloji Geliúme Bakanlı÷ı tarafından da
verilmemektedir.
Kosova devleti çok genç bir nüfusa sahiptir. EBTB verilerine göre
2012/13 ö÷retim yılında Kosova e÷itim sistemine göre kamu ve özel
üniversite öncesi e÷itim-ö÷retimde (ana, ilk ve orta ö÷retimde) 424.305
ö÷renci ö÷renim görmüútür6. Bu veriler Kosova Cumhuriyeti nüfusunun
dörtte birini (4/1) üniversite öncesi e÷itim–ö÷retimde ö÷renciler teúkil
etti÷ini göstermektedir. Kosova EBTB’nin vermiú oldu÷u verilere göre
2012/13 ö÷retim yılında, kamu7 ve özel8 e÷itim kurumlarında (özel e÷itimde
ö÷renim gören 1221 ö÷renci hariç), üniversite öncesi e÷itim-ö÷retimde
406.974 Arnavut, 5.427 Boúnak, 4.068 Aúkali, 2001 Rom, 40 Hırvat, 3.152
Türk, 1.196 Mısırlı, 23 Goralı ve 203 di÷erleri ö÷renim görmüútür.
Kosova e÷itim sistemine göre yapılan üç ö÷retim dilinde (Arnavutça,
Türkçe ve Boúnakça), Goralıların ana dili Boúnakça oldu÷undan dolayı
Boúnakça e÷itime katılmaktadır. Rom, Aúkali ve Mısırlılar ise yeter derecede
e÷itim kadrosunun olmamasından dolayı büyük ço÷unlu÷u Arnavutça e÷itim
görmektedirler. Türk toplulu÷una mensup olan ö÷renciler Türkçe, Boúnak
ö÷rencileri ise Boúnak dilinde e÷itim-ö÷retimini devam ettirmeye gayret
etmektedirler.

2. Kosova E÷itim Sisteminde Reform ve Tarih Dersi Müfredatı
XX. yüzyılın 1980’li yıllarında Yugoslavya Federasyonu’nda ekonomi,
siyasi ve toplumsal kriz belirmesi ve 1990’lı yıllarda federasyonun da÷ılma

6

Kosova’da 2012/13 E÷itim østatistikleri, Kosova Cumhuriyeti E÷itim, Bilim ve Teknoloji
Bakanlı÷ı, Priútine, 2013, s. 44-48.
7
Üniversite Öncesi E÷itimi 2012/13 østatistik Bilgileri, Kosova Cumhuriyeti E÷itim, Bilim
ve Teknoloji Bakanlı÷ı, Priútine, 2013, s. 2.
8
Kosova’da 2012/13 E÷itim østatistikleri, s. 40.
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sürecinde savaúların yürütülmesi Yugoslavya devletinin çeúitli uluslararası
örgütlerden çıkartılıp izole edilmesine neden olmuútur. Bu durum,
Yugoslavya Federasyonun XX. yüzyılın sonunda her alanda oldu÷u gibi
e÷itim alanında da gerilemesine neden olmuútur.
XX. yüzyılın sonunda ve XXI. yüzyılın baúlangıç yıllarında bilim,
teknoloji, ulaúım, iletiúim vb. öyle hızlı geliúti ki beraberinde büyük fırsatlar
da getiren dünyamızda büyük de÷iúmeler ve yeni meydan okumalar belirdi.
1999 yılında NATO güçlerinin müdahalesinden sonra, yeni nesillerin bu
yeni meydan okumalarla baúa çıkabilmesi için Kosova’da kurulan BMÖ’nün
Geçici ødari Misyonu (UNMIK) üstlenip, e÷itimde yapmıú oldu÷u
reformlarla, yukarıda belirtildi÷i gibi, Kosova’da yeni e÷itim sistemi ve
yönetimi geliútirilmiútir.
UNMIK yönetimi, daha 2001 yılında Yeni Kosova Müfredat
Çerçevesi’ni9 ve 6 yaúını doldurmuú olan çocukların ilkö÷retim okulunun
birinci sınıfına kaydını yaptırma yönetmeli÷i ile 2002 yılında Kosova ølk ve
Orta E÷itim Yasası’nı10kabul ettikten sonra, Kosova’da 2002/03 ö÷retim
yılında yeni e÷itim sistemine (5+4+3-4) geçildi.
Kosova’da 2002/03 e÷itim ve ö÷retim yılında uygulanmaya baúlanan
yeni e÷itim reformuyla, zorunlu ilkö÷retim, sekiz yıldan dokuz yıla
çıkarılmasından baúka, Kosova E÷itim, Bilim ve Teknoloji Bakanlı÷ı’nın
hazırlamıú oldu÷u yeni ö÷retim müfredatları uygulanmaya baúlandı. Buna
karúın ise Kosova’da Sırpça e÷itim-ö÷retim yapılan okullarda, hala sekiz
yıllık zorunlu ilkö÷retim devam etmektedir ve Sırbistan E÷itim, Bilim ve
Teknoloji Geliútirme Bakanlı÷ının hazırlamıú oldu÷u müfredata göre
çalıúılmaktadır.
Daha 2001 yılında hazırlanan Kosova Yeni Müfredat Çerçevesi Tarih
dersinin genel ö÷retim içeriklerini belirtmiúti. Çerçeveye göre: “Tarih dersi
müfredatı bütün olarak Kosova ve dünya tarihini kapsayacaktır. Tarih ders
müfredatlarında Kosova’da yaúayan farklı toplulukların tarihine ve
geleneklerine özel dikkat gösterilecektir. Ö÷rencilerin yerel, bölgesel, ulusal

9

Yeni Kosova Müfredat Çerçevesi, Kosova Cumhuriyeti E÷itim Bakanlı÷ı, Priútine, 2001, s.
113.
10
Kosova ølk ve Orta E÷itim Yasası, No. 2002/2, Priútine, 2004.
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kimli÷i ve gelece÷imizde giderek birbirine ba÷lanan dünyadaki geniú kimlik
kavramı da tarih dersi müfredatları ile verilmesi”11 vurgulanmıútır. Yeni
Kosova müfredat Çerçevesi Tarih dersinin özel amaçlarını da belirtmektedir.
Bu çerçeveye göre Tarih dersinin úu özel amaçları vardır:
 Kosova’da yaúayan farklı toplulukların tarihine ve geleneklerine
özel dikkat göstermek;
 Ö÷rencilerin yerel, bölgesel, ulusal kimli÷i ve ayrıca günümüzün
giderek birbirine ba÷lanan dünyadaki geniú kimlik kavramını vermek;
 Farklılıklara karúı hoúgörülü olmayı ve karúılıklı saygıyı aúılamak;
 Demokratik toplumlarda ulusal kimli÷in ve tarihî geleneklerini
geliútirmek;
 ønsanlar arasında barıúçıl anlayıúı geliútirmek ve yapıcı bir úekilde
beraber yaúayabilme düúüncesiyle bilgi, tutum ve becerileri geliútirmek;
 Geçmiúle
uyandırmak12.

yapıcı

bir

úekilde

hesaplaúmaya

olan

ihtiyacı

Kosova’da Yeni Müfredat çerçevesinde vurgulanmıú amaçlara göre
tarih dersi ö÷retim planı ve programı hazırlanıp, 2002/03 yılından baúlayarak
ilkö÷retim okullarında uygulamaya baúlanıldı. Sırbistan Cumhuriyeti’nde ve
dolayısıyla Kosova’da Sırpça yapılan ilkö÷retimde yeni tarih dersi ö÷retim
plan ve programı 2007/08 ö÷retim yılından baúlayarak uygulanmaya
baúlanıldı.
EBTB’nin hazırlamıú oldu÷u ilkö÷retim ö÷retim planına (haftalık ders
çizelgesine) göre, tarih dersi V – IX sınıflarda haftada 2 saat olarak
yapılmaktadır. Kosova Cumhuriyeti’nde hazırlanmıú olan konsepsiyona göre
her millî topluluk V. sınıfta ulusal tarihten ö÷retim içeriklerini ve IX. sınıfta
ça÷daú XX. yüzyıl tarihi iúlenmesini öngörmektedir. Buna göre, konumuz
olan Türkiye Cumhuriyet Tarihi dersinin, Arnavutça ve Boúnakça ö÷retimde

11

Yeni Kosova Müfredat Çerçevesi, Kosova Cumhuriyeti E÷itim Bakanlı÷ı, Priútine, 2001,
s. 38.
12
A.g.e., s. 40.
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IX. sınıfta, Türkçe ö÷retimde ise V. ve IX. sınıfta iúlenmesi planlanmıútır.
Sırpça ö÷retimde ise ça÷daú dönem ilkö÷retimin VIII. sınıfında
iúlenmektedir. Sırbistan E÷itim, Bilim Teknoloji Geliútirme Bakanlı÷ı
hazırlamıú oldu÷u ilkö÷retim müfredatına göre tarih dersi V. sınıfta haftada
1, VI, VII. ve VIII. sınıflarda haftada ikiúer ders saati görülmesini
yasallaútırmıútır.
Kosova e÷itim-ö÷retimiyle ve tarih dersi müfredatıyla ilgili bu genel
bilgilerden sonra, Kosova Cumhuriyeti’nde dört ö÷retim dilinde (Türkçe,
Arnavutça, Boúnakça ve Sırpça) ilkö÷retim tarih dersi müfredatında Türkiye
Cumhuriyeti tarihine ne kadar yer ve önem verildi÷ini görelim.

3. ølkö÷retim Tarih Dersi Müfredatında Türkiye Cumhuriyeti
Tarihi
Kosova EBTB’nin her üç ö÷retim dilinde (Arnavutça, Türkçe ve
Boúnakça) hazırlamıú oldu÷u ilkö÷retim tarih dersi müfredatı giriú, hedef,
ö÷retim içerikleri de÷erlendirme, ö÷retim araçları ve kaynakça
bölümlerinden oluúmaktadır. Sırbistan E÷itim, Bilim ve Teknoloji Geliútirme
Bakanlı÷ı ilkö÷retim için hazırlamıú oldu÷u tarih dersi müfredatı ise tarih
dersinin hedefleri, ödevleri, operasyonel (iúlevsel) ödevleri, ö÷retim
içerikleri ve ö÷retim programın uygulama biçimi bölümlerinden
oluúturulmuútur.
Kosova Cumhuriyeti’nde Türkçe e÷itim-ö÷retim yapılan ilkö÷retimin
V. sınıfında 5 ders saatinde açıklanması öngörülen bir ünitede Türkiye
Cumhuriyeti tarihine yer verilmiútir. Türkçe e÷itim-ö÷retim gören V. sınıf
ö÷rencileri için tarih dersi müfredatı Türkiye Cumhuriyeti için neler
ö÷renmelerini öngördü÷ünü Tablo 1’de gösterilmiútir:
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Tablo 113
Sayı
1.

Ünite
Türkiye Kurtuluú
Savaúı

Ö÷retim øçerikler
Birinci Dünya Savaúı’nda
Osmanlı Devleti Çanakkale
Savaúı
Mondros Barıú Antlaúması.
Savaútan sonra Türkiye’de
durum.
Kurtuluú Savaúı için siyasi ve
askeri hazırlıklar
Kurtuluú Savaúı ve Türk
Devrimleri

Kazanımlar
-Birinci Dünya
Savaúı’ndan sonra
Osmanlı
ømparatorlu÷u’nun
durumunu
kavrayabilme.
-Kurtuluú Savaúının
belirme nedenleri ve
geliúimine ait bilgiler
edinme.
Türk Devrimlerinin
önemini kavrayabilme

Türkçe tarih dersi müfredatı, V. sınıf ö÷rencilere Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluúu, Birinci Dünya Savaúı’ndan sonra ana ülkemizde
toplumsal-siyasal ve iktisadi durumu ve Kurtuluú Savaúı’nın belirme
nedenleri ve baúarılarına ait ö÷retim içerikleri aydınlatılmasını
öngörmektedir.
Ana dilinde, Türkçe e÷itim-ö÷retim gören ilkö÷retim IX. sınıf
ö÷renciler için cumhuriyet tarihine daha çok yer ve önem verilmiútir.
ølkö÷retim IX. sınıf tarih dersi müfredatı, 4 ünitede yer alan 9 ders
saatinde, 9 konuda Türkiye Cumhuriyet Tarihi iúlenmesini planlamıútır. IX.
sınıf tarih dersi müfredatı Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nden hangi ö÷retim
içerikleri iúlenmesi gerekli oldu÷unu Tablo 2’de verilmiútir:
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Tablo 214
Sayı
1.

Ünite
1919-1945 Yılları
Döneminde Türkiye

Ö÷retim øçerikler
-Birinci Dünya Savaúı’ndan sonra
Türkiye’nin durumu
-østiklal Savaúı için siyasi
hazırlıklar: Kongrelerden Meclise.
-Cephelerde Savaúlar
-Atatürk ilke ve inkılapları
-øki Dünya Savaúı arasında
Türkiye’de siyasi geliúmeler.

Kazanımlar
- Birinci Dünya
Savaúı’ndan sonra
Türkiye’nin durumu
izah etme.
-Kongrelerden
Meclise konusunda
siyasi hazırlıklarla
ilgili belli baúlı tarih
olayları kronolojik
sırasıyla
hazırlayabilme.
- Cephelerde
savaúları harita
üzerinde gösterme.
- Atatürk ilke ve
inkılaplarını ça÷daú
Türkiye’nin
geliúmesi için
önemini
kavrayabilme.
- øki Dünya Savaúı
arası dönemde
Türkiye’de
geliúmeleri
açıklama.

2.

1919-1945 Yılları
Döneminde
Türkiye’ de
Ekonomik,
Toplumsal, E÷itim,
Kültür ve Sanatta
Geliúmeler

-1919-1945 yılları döneminde
Türkiye’ de ekonomik, toplumsal,
e÷itim, kültür ve sanatta geliúmeler

-1919-1945 yılları
döneminde
Türkiye’de
ekonomik,
toplumsal, e÷itim,
kültür ve sanatta
geliúmeleri
de÷erlendirme

3.

1945-2000 Yılları
Döneminde Türkiye

-Türkiye’de çok partili hayata
geçiú (1945-2000).

-1945-2000 yılları
döneminde Türkiye
ve Türk Dünyasında
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Ö÷retim Plan ve Programı 9, EBTB, Priútine, 2005, s. 186-191.
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ve Türk Dünyası

4.

Savaútan Sonra
Bilim, Kültür ve
Sanattaki
Geliúmeler

-1960-2000 yılları döneminde
Türkiye’de geliúmeler.

geliúmelerin ana
hatlarını açıklama.

- Savaútan sonra Türk Dünyası

-Türk devletlerini
harita üzerinde
gösterme.

-Savaútan sonra Türkiye’de
ekonomik, toplumsal, kültür, sanat
ve e÷itimde geliúmeler

-Savaútan sonra
Türkiye’de
ekonomik,
toplumsal, kültür,
sanat ve e÷itimde
geliúmesinin ana
hatlarını açıklama.

Tablo 2’de görüldü÷ü gibi Türkçe ilkö÷retim IX. sınıflarında müfredat
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluúundan XX. yüzyılın sonuna dek ö÷retim
içerikleri açıklanmasına önem verilmiútir.
Kosova EBTB’nin Arnavutça ve Boúnakça ilkö÷retim okulları için
hazırlamıú oldu÷u tarih dersi müfredatında da cumhuriyet tarihine yer
verilmiútir. Arnavutça ilkö÷retim tarih dersi müfredatı Türkiye Cumhuriyeti
tarihinin kuruluúuyla ilgili ö÷retim içeriklerine yer ve önem vermiútir
(bakınız tablo 3).

Tablo 315
Sayı
1.

Ünite
Yeni Siyasi
Koúulları
Ba÷lamında
Güneydo÷u Avrupa
(1918-1939)

Ö÷retim øçerikler
Yugoslavya, Romanya,
Bulgaristan, Türkiye ve
Yunanistan’da önemli siyasi,
ekonomi ve toplumsal geliúmeler
ve devletler arasında iliúkiler.

Kazanımlar
Yeni Dünya Düzeninde- Versay
Sistemi’nde
Balkan’ın rolünü
kavrayabilme
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Tablo 3’e göre, Arnavutça ilkö÷retim dokuzuncu sınıfları için tarih dersi
müfredatında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin kuruluú dönemine yer
verilmektedir. Bu konu, üç ders saatinde iúlenmesi öngörülen “Yeni Siyasi
Koúulları Ba÷lamında Güneydo÷u Avrupa (1918-1939)” ünitesinde yer
almaktadır. Çünkü Türk halkı, emperyalist devletleri Birinci Dünya
Savaúı’ndan sonra yeni dünya düzenine, Anadolu’nun iúgal edilmesine ilk
karúı gelen hareketi geliútirmekle, Mustafa Kemal Atatürk önderli÷inde yeni
bir cumhuriyet devletini kurmuútur.
Bu ba÷lamda Kosova’da geliútirilen Boúnak ilkö÷retim tarih dersi
müfredatında da Türk Cumhuriyeti tarihine yer ve önem verilmiútir. Konuyla
ilgili Boúnakça ilkö÷retim tarih dersi müfredatını Tablo 4’te görebilirsiniz.
Tablo 416
Sayı
1

Ünite
1919-1939 Yılları
Arasında Dünya

Ö÷retim øçerikler

Kazanımlar

øslam Dünyasi ve Türkiye Kurtuluú
Savaúı. Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilan ediliúi ve Kemal Paúa Atatürk

øslam Dünyasında
özellikle Türkiye’de
genel durumu ve
koúulları söylemeyazma.

Görüldü÷ü gibi Boúnakça’da Türkiye Cumhuriyeti tarihi bir ders saati
içerisinde, daha çok kuruluú yılları dönemi vurgulanmakla, iúlenilmesini
istemektedir.
Sırbistan E÷itim, Bilim ve Teknoloji Geliútirme Bakanlı÷ı ilkö÷retim
için hazırlamıú ve Kosova’da da Sırp toplulu÷u uygulamıú oldu÷u tarih dersi
müfredatı Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle ilgili dersler iúlenmesini
öngörmemektedir17.


16

Nastavni Plan i Program 9, Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije, Priútine,
2006, s. 215.
17
Nastavnı Plan i Program za Osmi Razred Osnovnog Obrazovanjaı Vaspitanja,
Ministarstvo
Obrazovanja,
Nauke
I
Tehnološkog
Razvoja,
s.
138-40,
http://www.mpn.gov.ts/propisi/propis.php?id=212 05.07.2011
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4. ølkö÷retim Tarih Ders Kitaplarında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türk e÷itim bilimcilerine göre; “ders kitapları, ö÷retme-ö÷renme
sürecinde, özellikle planlı e÷itim uygulamalarında ö÷rencilerin neler
ö÷renece÷ini, ö÷retmenlerin ise neler ö÷retece÷ini önemli ölçüde etkileyen
bir kaynaktır”18. Hırvat e÷itim bilimcisi Yosip Maliç (Josip Maliü) ders
kitaplarının tanımını verirken, “ders kitapları bir dersin müfredatına göre
ö÷retim içeriklerin (malzemenin) bilimsel ve aúamalı sergilenen bir ders
aracı, kitabıdır”19 demektedir. Vladimir Polyak (Vladimir Poljak) ise bir
kitabın ders kitabı olması için dört özelli÷i olması gereklili÷ini
vurgulamaktadır:
-Di÷er kitaplara kıyasen ders kitabı temel okul kitabıdır;
-Ders kitabı uygulanmakta olan ders müfredatına göre yazılıdır;
-Ders kitabını ö÷renciler e÷itimde her gün kullanmaktadırlar;
-Ders kitabı didaktik bakımından úekillendirilmiútir20.
Verdi÷imiz ders kitabı tanımına ve özelliklerine dayanarak Kosova
E÷itim, Bilim ve Teknoloji Bakanlı÷ı ders kitapları hazırlatmıútır.
Uygulanmakta olan tarih ders müfredatına göre Türkçe ilkö÷retim V. sınıflar
için tarih ders kitabını Fetnan Derviú21, IX. sınıflar için Bedrettin Koro22,
Arnavutça IX. sınıflar ö÷retimi için Fehmi Rexhepi23, ve Boúnakça
ilkö÷retim IX. sınıfları için tarih ders kitabını Hivzo Goloú, Esat Kureúepi
ve Rasim Rama hazırlamıúlardır24.
Kosova Cumhuriyeti’nde yaúayan ve Sırpça e÷itim gören ilkö÷retim
VIII. sınıf ö÷renciler tarih ders kitabını Corce Curiç ve Momçilo Pavloviç
hazırlamıúlardır25. Ancak, Sırbistan E÷itim, Bilim ve Teknoloji Geliútirme
Bakanlı÷ı hazırlamıú oldu÷u ilkö÷retim tarih dersi müfredatında Türkiye

18

Neúe Tertemiz-Leyla Ercan-Yücel Kayabaúı, “Konu Alanı Ders Kitabı ønceleme
Kılavuzu”, içinde, Ders Kitabı ve E÷itimdeki Önemi, Editör: Leyla Küçükahmet, Nobel
yayınları, Ankara, 2011, s. 34
19
Yosip Maliü, Koncepcija Savremenog Udzbenika, Školska Knjiga, Zagreb,1986, s. 7
20
Vladimir Poljak, Didakltiþko Oblikovanje Udzbenika i Priruþnika, Školska Knjiga,
Zagreb, 1980, s. 29.
21
Fetnan Derviú, Tarih 5, Libri Shkollor, Prishtine, 2010, s. 1-176.
22
Bedrettin Koro, Tarih 9, Libri Shkollor, Priútine, 2008, s. 1-160.
23
Fehmi Rexhepi, Historia 9, Libri Shkollor,Prishtinë, 2011, s. 1-192.
24
Hivzo Goloú-Esat Kureúepi-Rasim Rama, Historia 9, Libri Shkollor, Priútine, 2013, s. 1160.
25
Corce Curiç-Momçilo Pavloviç, østorija za Osmi Razred Osnovne Skole, Zavod za
Izdavanje Udzbenıka, Beograd, 2010, s. 1-191.
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Cumhuriyet tarihinden dersler okutulmasını öngörmedi÷inden dolayı IX.
sınıf tarih dersi kitap yazarları bu konuyu iúlememiúlerdir.
Tarih dersi müfredatına göre, Türkçe ö÷retimi için Fetnan Derviú
hazırlamıú oldu÷u Tarih 5 ders kitabında Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
“Türkiye Kurtuluú Savaúı” ünitesinde iúlenmiútir26. Ders kitabında “Türkiye
Kurtuluú Savaúı” ünitesi beú baúlık altında anlatılmıútır: I. Dünya Savaúı’nda
Osmanlı Devleti, Savaútan Sonra Türkiye’nin Durumu, Kurtuluú Savaú øçin
Siyasi Hazırlıklar, Türkiye’nin Kurtuluú Savaúı ve Türk Devrimleri. Ders
kitabı yazarı, her ö÷retim konusunun baúlangıcında haydi düúünelim
bölümünde hazırlık sorularına ve hemen sonra anahtar sözcüklere yer
vermektedir. Bu bölümlerden sonra ö÷retim konusu, alt baúlıklar altında
ö÷retim içerikleriyle anlatılmaktadır. Her ö÷retim konusunun sonunda
sözlük, sorular, ödevler ve okuma parçası bölümüne yer verilmektedir. Bu
üniteye daha açıklık getirilmesi için yazar, 18 resim ve 3 haritaya da yer
vermiútir.
Bu ders kitabı yazarı, ilkö÷retim tarih dersi müfredatına göre ö÷retim
konuları baúlıklarını belirtti÷i gibi ilk önce Osmanlı Devleti’nin I. Dünya
Savaúı’na girmesi, savaútan sonra durumunu, Kurtuluú Savaúı’nın
nedenlerini, hazırlıklarını, savaúlarını ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluúu ve devrimlerine açıklık getirmektedir.
Ders kitabı yazarı, 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ilan
edildi÷inden baúka, cumhuriyetin ilk yıllarında birçok inkılaplar (kadınlara
seçme ve seçilme hakkı, Türk alfabesi, soyadı kanunu, takvim, saat,
ölçülerde de÷iúmeler vb.) yapıldı÷ına dair bilgiler vermektedir27.
Arnavutça ilkö÷retim IX. sınıfları için Fehmi Rexhepi’nin hazırlamıú
oldu÷u Tarih 9 ders kitabında “1918-1939 Yeni Siyasi Koúulları Ba÷lamında
Güneydo÷u Avrupa” ünitesi 3. ders konusunda açıklanmıútır. Ders kitabı
yazarı, “øki Dünya Savaúı Arasında Türkiye ve Yunanistan” baúlı÷ı altında
ö÷retim konusunu iúlerken, Atatürk’ün bir resmine yer vermekten baúka,
konunun sözlük, tarihler, olaylar ve kanıtlar ve tartıúma bölümünde
ö÷rencilerden açıklamalar, sorulara cevaplar ve analiz yapmalarını
Arnavutça
Tarih
9
ders
kitabında,
Osmanlı
istemektedir28.
ømparatorlu÷u’nun Birinci Dünya Savaúı’nda øttifak blo÷u tarafında savaúta

26

Derviú, a.g.e., s. 123-145.
Derviú, a.g.e., s. 142-144.
28
Rexhepi, a.g.e., s. 36-38.
27
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bulundu÷u belirtilir ve bu savaúta øtilaf güçleri tarafından yenilgiye
u÷rayınca Filistin, Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Arabistan’ı
kaybetmesinden baúka Anadolu’nun da emperyalistler tarafından iúgal
ediliúini açıklar. Emperyalistlerin Türkiye’yi bölme planı uygulanmaya
baúlamasıyla, tüm Türk toplum tabakaları Mustafa Kemal Atatürk’ün
önderli÷inde Ulusal Kurtuluú Savaúı’nı örgütleyip, yeni ve güçlü bir devlet
kurmak için savaútıklarını vurgulamaktadır. Mustafa Kemal önderli÷inde 29
Ekim 1923 tarihinde TBMM, Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan etti. Ders kitabı
yazarı, Mustafa Kemal Atatürk liderli÷inde iktisadi, siyasi ve sosyal hayatı
ça÷daúlaútırmak için birçok reformlar uygulanmaya baúlandı÷ını da
vurgulamaktadır. Bu reformlardan devlet iúlerinden dinin ayrılması, Batı
Avrupa gibi hukuk sistemi uygulanması, Arap alfabesi yerine yeni Türk
alfabesi kabul edilmesi, kadınlara haklar tanınması, ulusal sanayi ve
ekonominin geliúmesine önem verildi÷ini belirtilmektedir. Konunun sonunda
yazar Türkiye’nin Atatürk’ün döneminde tüm devletlerle iyi iliúkiler
geliútirmek için çaba harcandı÷ını da vurgulanmaktadır29.
Görüldü÷ü gibi Arnavutça Tarih 9 ders kitabında da Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluú nedenleri ve cumhuriyetin ilk geliúme ve kalkınma
dönemine yer ve önem verilmiútir.
Hivzo Goloú, Esat Kureúepi ve Rasim Rama’nın ortaklaúa Boúnakça
hazırlamıú oldukları Tarih 9 kitabında Cumhuriyet Tarihi “1919-1939
Yılları Döneminde Dünya” ünitesinin beúinci “øslam Dünyası: Türkiye
Kurtuluú Savaúı, Türkiye Cumhuriyeti’nin ølan Ediliúi ve Kemal Paúa
Atatürk” ö÷retim konusunda iúlenmiútir. Yazarlar, konunun giriú bölümünde
Osmanlı ømparatorlu÷u’nun yıkılıúından sonra Araplar, Fransa ve
øngiltere’nin iúgali altına düútükleri için ba÷ımsızlıklarını kazanamadıklarını
yazmaktadırlar. Giriú bölümünden sonra Boúnakça Tarih 9 ders kitabında
Türkiye- Ulusal hareket ve ba÷ımsız cumhuriyetin ilan edilmesi, Kemal
Paúa Atatürk alt baúlıklarda Türkiye’de Kurtuluú Savaúı’nın geliúimini ve
cumhuriyetin 29 Ekim 1923’te ilan edilmesini açıklamaktadırlar. Yazarlar,
cumhuriyetin ilanından sonra tüm hayat alanlarını kapsayan reformlar
getirildi÷ini vurgulamaktadırlar. Bu reformlarla halifeli÷in kaldırıldı÷ını,
devlet iúlerinin dinden ayrıldı÷ını, alfabe de÷iúimi yapıldı÷ını, kadınlara
eúitlik ve seçme hakkı verildi÷ini belirtmektedirler. Bu reformlarla
Türkiye’yi Avrupa devletleri biçiminde ça÷daú burjuvazi-demokrasi devlet

29

Rexhepi, a.g.e., s. 36-37.
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olarak geliútirme amacı oldu÷u vurgulanmaktadır. Bu konu içinde, Mustafa
Kemal Atatürk’ün bir resmi verildikten baúka, konunun son tartıúma soruları
bölümünde, dersle ilgili beú soru ö÷rencilere yöneltilmiútir30.
Türkiye’de østiklal Savaúı ve bunun sonucu olarak saltanatın yerine
cumhuriyetin kuruluúu ile ilk geliúme yılları ve inkılapları, ister Türkiye,
ister Balkan ve dünya tarihinde önemli bir yeri ve ilgi oda÷ı oldu÷undan
dolayı, Türkçe ilkö÷retim V. Arnavutça ve Boúnakça IX. sınıflarda tarih ders
müfredatı ve ders kitaplarında yer ve önem verilmiútir.
ølkokulların IX. sınıfları için Bedrettin Koro tarafından hazırlanmıú olan
Tarih 9 ders kitabında Türkiye Cumhuriyeti tarihi iki ünitede: “1919-1945
Yılları Döneminde Türkiye”31 ve “økinci Dünya Savaúı’ndan Sonra Türkiye
ve Türk Dünyası”ında iúlenmiútir32. “1919-1945 Yılları Döneminde Türkiye”
ünitesi: Kurtuluú Savaúı Öncesi Osmanlı Devleti’nin Durumu, Kurtuluú
Savaúı – Siyasi Hazırlıklar Dönemi, Kurtuluú Savaúı – Savaú Dönemi, Türk
ønkılapları ve Türkiye’de Siyasi Geliúmeler, øki Dünya Savaúı Döneminde
Ekonomi, Toplumsal, E÷itim ve Kültür’de Geliúmeler ö÷retim konularından
oluúmaktadır. “økinci Dünya Savaúı’ndan Sonra Türkiye ve Türk Dünyası”
ünitesi ise: økinci Dünya Savaúı’ndan Sonra Türkiye, XX. Yüzyılın økinci
Yarısında Türkiye’nin Geliúmesi ve XX. Yüzyılda Türk Dünyası adlı 3
ö÷retim konusunda iúlenmektedir. Ders kitabı yazarı, ünitelerin baúlangıç
bölümünde hazırlık çalıúmalarına ve son bölümde ise sözlük bölümünden
baúka de÷erlendirme çalıúmalarına yer vermiútir. Her ö÷retim konusu alt
baúlıklar, 6 harita ve 15 resim aracılı÷ıyla açıklanmıútır.
Türkçe Tarih 9 ders kitabı yazarı Bedrettin Koro, Türkiye Cumhuriyeti
tarihiyle ilgili birinci ünitenin ilk üç ö÷retim konusunda Birinci Dünya
Savaúı’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin durumunu, Kurtuluú Savaúı için
siyasi hazırlıklardan sonra yurdun düúmandan kurtuluúu için millî
mücadeleleri açıklamıútır. Birinci ünitenin Türk ønkılapları ve Türkiye’de
Siyasi Geliúmeler adlı dördüncü ö÷retim konusunda, 29 Ekim 1923 tarihinde
cumhuriyetin ilanından baúka, yeni medeni kanunun getirilmesi, laiklik, harf,
giyim inkılaplarına ve soyadı kanunu çıkarılmasına açıklık getirmiútir. Bu
ö÷retim konusunda Türkiye’de çok partili sisteme geçme giriúimi
yapılmasına karúın tek parti sistemin uygulandı÷ı açıklanmıútır. Bu ünitenin

30

Goloú, Kureúepi ve Rama, a.g.e., s. 16-18.
Koro, a.g.e., s. 27-46.
32
Koro, a.g.e., s.127-139.
31
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beúinci ö÷retim konusunda, Osmanlı Devleti’ne kıyasla Türkiye
Cumhuriyeti’nin iki dünya savaúı arasındaki dönemde ekonomide, toplumda,
e÷itim ve kültürde nasıl geliúmeler yapıldı÷ına dair bilgiler verilmiútir.
økinci Dünya Savaúı’ndan Sonra Türkiye ve Türk Dünyası adlı ünitenin
ilk iki ö÷retim konusu 1945-2000 yıllarında Türkiye’de siyasi, ekonomi ve
kültür geliúmelere ayrılmıútır. Bu ünitenin birinci ö÷retim konusunda,
Türkiye’nin çok partili sisteme geçiúi, 1960 yılında, 27 Mayıs Hareketi alt
baúlı÷ı altında Türk Silahlı kuvvetlerin hükümete müdahale etmesine yer
verilmektedir. Ders kitabında, 27 Mayıs Hareketi Türkiye Cumhuriyeti’nin
ça÷daú tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk müdahalesidir denilmektedir.
økinci ö÷retim konusunun Siyasi Geliúmeler alt baúlı÷ında 12 Mart 1971 ve
12 Eylül 1980 yıllarındaki askerî müdahalelerine açıklık getirilmiútir. Türk
Silahlı Kuvvetlerinin bu darbesiyle 12 Mart askerî muhtırası ile sadece
hükümet iú baúından uzaklaútırılmıú, 12 Eylül 1980 askerî darbesiyle ise
hükümete el konularak meclis ve siyasi partilerin kapatılması anlatılmıútır.
Bu ö÷retim konusunun devamında özellikle XX. yüzyılın seksenli
yıllarından bugüne dek ekonomi, toplumsal ve kültür geliúmeler
vurgulanmıútır.
Görüldü÷ü gibi Türkçe Tarih 9 ders kitabında, müfredat gere÷ince XX.
yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’ne daha çok yer ve önem verilmiútir.
tarih dersi müfredatı ve ders kitabı aracılı÷ıyla Türkçe ö÷renim gören
ö÷renciler kendi ana ülkesi saydıkları Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nden
bilgiler edinmesine ve ana ülke sevgisini pekiútirilmesine çalıúılmaktadır.
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SONUÇ
XXI. yüzyılın baúlangıcında Kosova EBTB her üç dilde (Arnavutça,
Türkçe ve Boúnakça) hazırlamıú oldu÷u ilkö÷retim tarih dersi müfredatında
ve buna ba÷lı yayınlanmıú olan ders kitaplarında Türkiye Cumhuriyeti’nin
kuruluúu, ilk geliúme yıllarında ça÷daú bir devlet geliútirmek için yapılan
inkılaplara ve bu geliúmede Atatürk’ün rolü ve önemine yer verilmiútir.
Türkiye Kurtuluú Savaúı, yalnız Türkiye tarihi için de÷il, Balkan ve
Dünya tarihi için de önemlidir. Türkler østiklal Savaúı’yla I. Dünya
Savaúı’ndan sonra Versay Barıú sistemiyle kurulan yeni dünya düzenine
karúı gelip, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderli÷inde yeni modern Türkiye
Cumhuriyeti devletini kurmuúlardır. Ça÷daú Türkiye Cumhuriyeti’nin bu
özelli÷inden ve Kosova halkının Türk halkıyla uzun bir tarihî birlikteli÷i
nedeniyle Arnavutça ve Boúnakça ilkö÷retim tarih dersi müfredatında ve
ders kitaplarında cumhuriyet tarihinin kuruluúu ve ilk yıllardaki
geliúmelerine yeterince yer verilmiútir.
Kosova’da Sırpça e÷itim-ö÷retim yapılan ilkö÷retim okullarında
Sırbistan E÷itim, Bilim ve Teknoloji Geliútirme Bakanlı÷ınca hazırlanmıú
olan Tarih dersi müfredatında dolayısıyla Tarih ders kitaplarında Türkiye
Cumhuriyeti tarihine yer verilmemiútir. Bu farklılık da Kosova’da paralel
e÷itim sistemin ortadan kaldırılması gereklili÷inin nedenlerinden biridir.
Kosova’da ana dili Türkçe olan ö÷rencilerin ilkö÷retim okullarında
Tarih dersi müfredatı ve ders kitaplarında, di÷er ö÷retim dillerine kıyasen,
daha çok yer ve önem verilmiútir. Türkçe e÷itim-ö÷retim gören ö÷rencilere
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluúu ve ilk yıllarda geliúmeler hakkındaki
bilgilerden baúka XX. yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm siyasi,
toplumsal, ekonomik ve kültürel geliúmeleri hakkında bilgiler
sergilenmektedir. ølkö÷retim tarih dersi müfredatı ve ders kitaplarıyla
Kosova Türklerinin genç nesillerinde di÷erlerinden baúka:
Ͳ Atatürk önderli÷inde gerçekleútirilen Türk ønkılabı’nın tarihî
anlamının ve öneminin kavranılmasına,
Ͳ Türk Millî Mücadelesi ve ønkılabı’nın, millî ve milletler arası
özelliklerini kavratarak, baúka milletlerce de örnek oldu÷unu fark etmesine,
Ͳ Atatürk ilke ve inkılaplarının Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi,
sosyal, kültürel ve ekonomik geliúmesindeki yerini kavratarak ö÷rencilerin
laik, demokratik, ulusal ve ça÷daú de÷erleri yaúatmaya istekli olmasına,
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Ͳ økinci Dünya Savaúı’ndan sonra Türkiye’de meydana gelen siyasi,
toplumsal, kültürel ve ekonomik geliúmeleri fark etmesine,
Ͳ Kendi kültür de÷erlerine ba÷lı kalarak farklı kültürlerle etkileúimde
bulunabilmelerini sa÷lanmasına çalıúılmaktadır.
Müfredat ve ders kitapları bir süreçtir. Bundan dolayı devamlı
geliútirilip zenginleútirilmelidir.
ølk önce Kosova’da Sırpça yapılan
ilkö÷retim okullarının tarih dersi müfredatı ve ders kitaplarında Türkiye
Cumhuriyeti tarihine yer verilmesi gerekmektedir.
Kosova’da Arnavutça ve Boúnakça hazırlanan tarih dersi müfredatı ve
ders kitaplarında XX. yüzyılın ikinci yarısındaki Türkiye Cumhuriyeti
tarihine yer verilmesi gerekir.
XX. yüzyıldaki Türkiye Cumhuriyeti tarihi iúlenirken göze ve kula÷a
hitap eden ö÷retim araçları: Tarihî tablolar, resimler, haritalar, kaset, film,
film úeridi, slaytlar, DVD, CD romlar ve baúka T.C. MEB aracılı÷ı ile
özellikle Türkçe ö÷renim yapılan 11 ilkö÷retim okul ihtiyaçları için temin
edilmelidir.
Kosova Türklerinin ana ülkeye olan sevgisini pekiútirmek, Arnavut,
Boúnak ve di÷er toplulukların genç nesillerinde Türkiye Cumhuriyeti dostu,
hayranı yetiútirmek amacıyla periyodik müzelere gezi düzenlemek ve bu
döneme ait kitaplarla okul kütüphaneleri donatmak gerekmektedir.
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BULGARøSTAN TÜRK MUALLøMLER BøRLøöø’NøN (1906 - 1934)
MEMLEKETE ATATÜRKÇÜ EöøTøM SøSTEMøNø KURMA
ÇALIùMALARI
øsmail CAMBAZOV*
ÖZET
Osmanlı-Rus Savaúı’ndan sonra toplanan Berlin Konferansı, yeni kurulan
Bulgaristan topraklarında kalan bir milyon Türkün kiúisel ve kolektif haklarını
teminat altına almıútır. Bu durumdan istifade eden yerli Türk aydınları, kendi
varlıklarını korumak, Türklük bilincini geliútirip kuvvetlendirmek için büyük çabalar
harcadılar. Bulgaristan’ın Deliorman, Dobruca, Tuzluk, Rodoplar gibi Türklerin
kalabalık yaúadıkları bölgelerde camii kurulları, okul encümenlikleri, okuma evleri,
hayır dernekleri, gençlik, kadın teúkilatları, spor takımları kuruldu. Türk Muallimler
Birli÷i Bulgaristan Türklerinin e÷itim ve kültürüne hizmeti bakımından adı geçen
teúkilatların baúında gelir.
1906 yılında ùumnu’da “Muallimin øslâmiye Cemiyeti øttihadı” adı altında
kurulan, 1928 yılında “Türk Muallimler Birli÷i” adını alan bu ulusal e÷itim
cemiyetinin Türklük adına çok yönlü çalıúmaları iki aúamada ele alınıp incelenebilir:
“Türk Muallimler Birli÷i”nin birinci aúama (1906-1928) çalıúmaları Osmanlı
ømparatorlu÷u’ndan koparılıp öksüz bırakılan Bulgaristan Türklerininbenli÷ini,
kimli÷ini korumada en büyük amil olan e÷itim ve kültür sistemini ça÷daútırmak,
modernleútirerek yaygınlaútırmak çabaları içinde geçmiútir.
Bu çabalar ikinci aúamada da (1928-1934) devam etmelerine ra÷men, Türk
Muallimler Birli÷i, Ankara’da cumhuriyetin ilân edilmesinden sonra büyük önderin
e÷itim alanında yaptı÷ı bütün devrimleri Bulgaristan’a taúımıú, memleketin en ücra
köúelerindeki okulların içine sokarak Atatürk lambaları asmıútır. Bu lambaların gazı
yeni Türk Alfabesi olmuútur. 1934 yılında kapatılmasına sebep olan bu harf meselesi
Türk Muallimler Birli÷i’nin ikinci dönem çalıúmalarının merkezini oluúturmaktadır.
Benim esas konum da iúte bu meseledir.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Bulgaristan, Türk Muallimler Birli÷i.
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"STRUGGLE OF THE "TURKISH UNION OF TEACHERS" IN
BULGARIA ON THE IMPLEMENTATION OF ATATÜRK’S
EDUCATIONAL SYSTEM IN THE COUNTRY"
ABSTRACT
The Congress of Berlin, which was held after the Russo-Turkish War (1878),
guaranteed individual and collective rights and freedoms of about one million Turks
who remained within the territory of the newly-created Bulgarian principality. The
local Turkish intelligentsia, taking advantage of this situation, has created numerous
organizations, companies, community centers, cultural centers, sports clubs, Muslim
religious communities, and school boards, charitable foundations to preserve and
protect the national spirit among the local Muslim population, to elevate its
educational and cultural level. Established in such situation, the "Turkish Union of
Teachers" played a particularly important role in the preservation and development
of the Turkish national spirit and culture in Bulgaria.
"Turkish Union of Teachers" was created in 1906 in Shumen under the name
"Association of Muslim Teachers". In 1928 it was renamed to "Union of Turkish
Teachers". The activity of this Turkish educational organization can be considered in
two phases: 1906-1928, 1928-1934.
In the first period (1906-1928) Turkish Union of Teachers dealt with updating
and modernizing the primitive enlightenment among the local Turkish population,
by the promotion of school and educational work among young people.
These problems, without being dropped from the agenda, were displaced
during the second period (1928-1934) by the struggle for the introduction of the
Latin alphabet in the Turkish private schools in Bulgaria. "Turkish Union of
Teachers" put a lot of effort to introduce the Kemalist educational system in
Bulgaria as well, the basis of which then was the introduction of the new alphabet in
the most remote, isolated Balkan schools.
In my statement I recount this very uncompromising struggle of the "Turkish
Union of Teachers" which led to its closure by the Bulgarian authorities in 1934.
Key Words: Atatürk, Bulgaria, Turkish Union of Teachers.
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TÜRK RUHUNUN ùAHLANIùI
Geçen asrın 20’li yılları Bulgaristan Türkleri, hele de aydınları arasında
büyük ideolojik tartıúmalarla geçti. Kendisini daima Anadolu Türkünün
kopmaz bir parçası bilen Bulgaristan Türkleri Mustafa Kemal Atatürk’ün
yönetti÷i millî kurtuluú hareketini büyük bir sempati ve ümitle desteklediler
ve baúarısı için ellerinden geleni yaptılar. Cumhuriyetin ilanından sonra
Atatürk’ün giriúti÷i çeúitli devrimleri hemen kendi hayatlarında da
uygulamaya baúladılar. Ancak bir havuç yarı cahil hacı hoca takımı,
sultancıların telkini ile Mustafa Kemal Atatürk’ü “din düúmanı”, “büyük
úeytan” Türkiye Cumhuriyeti’ni “daru-l harb” ilan ettiler, Kemalizm’e
inananların dinden çıktıklarını, Türkiye’ye gidenin kâfir olaca÷ını ilan
ettiler.
Bu zemin üzerinde geliúen Kemalizm-anti-Kemalizm tartıúmasında,
Bulgaristan’ın ilerici aydınlarını kendi saflarında birleútiren “Türk
Muallimler Birli÷i” memlekette hemen Latin alfabesine geçip ça÷daú,
Kemalist bir e÷itim sistemi kurulmasında çözümleyici rol oynadı. 1906
yılında ùumnu’da kurulan 1928 yılına kadar düzenledi÷i 19. kongrede
Bulgaristan’da Türk e÷itim sistemini yaygınlaútırıp ça÷daúlaútırmak için çok
isabetli kararlar alan ve uygulayan “Türk Muallimler Birli÷i” Mustafa Kemal
Atatürk’ün Türk e÷itiminde yaptı÷ı köklü reformları hemen ayniyle
Bulgaristan’da uygulamak için büyük çabalar harcamıútır. Örne÷in teúkilatın
1928 yılında Lom kasabasında düzenledi÷i 19. kongresinde (16 Temmuz
1928) Türkiye’de yeni yazıya geçilir geçilmez, Bulgaristan Türk okullarında
da yeni Türk harfleriyle ö÷retime baúlanmasına karar vermiú ve bunu
yayınladı÷ı 3/32 numaralı tamimi ile halka açıklamıútır.1Bulgaristan Türkleri
büyük Atatürk’ün harf devrimini okadar büyük sevinçle karúılamıúlardır ki,
hatta “Türkiye’de harf devriminden önce, 13 Ekim 1928 günü yeni harflerle,
ilk gazete Yanbolu’da çıkmıútır. Bu gazetenin adı da “Yenilik” idi. Birinci
sayısında yeni harflerin karúısına eski harfleri koyarak ilk tanıtmayı
yapmıútır.2

1

Deliorman Gazetesi, S 204, 14.11.1928.
øsmail Cambazov, “Bulgaristan Türk Basını Tarihinde Yeni Iúık”, Nova Svetlina.. Gazetesi,
østanbul, 2011, s. 40.
2
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“Türk Muallimler Birli÷i”nin Bulgaristan’da Kemalist e÷itim sistemini
uygulayıp yaygınlaútırma çalıúmaları tam 6 yıl devam etmiú, 1934 yılında
kapatılıncaya kadar bol meyveler vermiútir. Eski Nüvvab ö÷retmenlerinden
Süleyman Sırrı3, Osman Keskio÷lu4, soydaú diplomat Bilal ùimúir, soydaú
Prof. Dr. Hüseyin Memiúo÷lu5, Türkiye’de çıkardıkları de÷erli kitaplarda
Bulgaristan Türk Muallimler Birli÷i’nin memlekette Atatürkçü e÷itim
sisteminin uygulanıp yerleútirilmesi için yaptı÷ı çalıúmaları minnettarlık ve
hayranlıkla anlattılar.
Prof. Dr. Hüseyin Meimiúo÷lu Bulgaristan “Türk Muallimler
Birli÷i”nin 100. yıldönümü münasebetiyle 2006 yılında østanbul’da
yayınladı÷ı özel kitapta6, büyük hayranlık duydu÷u bu çalıúmaları tüm
ayrıntılarıyle anlatır.
Türk Muallimler Birli÷i Yönetim Kurulu Lom Kongresi’nin kararlarını
hemen uygulamak için azimli bir çalıúmaya baúlar. 1928-1929 ders yılında
yeni harflerle ö÷retime geçebilmek için baútan bu dersleri verecek olan
hocaları hazırlama ihtiyacı duyulur. Herúeyden önce kurslar açılarak
hocalara yeni harfleri ö÷retmek icabeder. Bunun da en kısa yolu
ö÷retmenlere kurs açmaktır. Bu kurslar 15 Eylül 1928’den baúlayarak 30
Eylül 1928 tarihine kadar tamamlanması hususunda bütün Bulgaristan Türk
Muallimler hafzalarına (úubelerine) 12 Eylül 1928 tarihli 7 numaralı tamim
göndermiútir.7 Bu genelgeye uyularak Razgrad, ùumnu, Varna, Pravadı,
Vidin ve di÷er kasabalarda ö÷retmen kursları açılmıútır.8 Türk
ö÷retmenlerine yeni yazı kursları vermek üzere geçici bir süre için
Türkiye'den ö÷retmen istenmiútir.9Birkaç Bulgaristanlı Türk ö÷retmen


3

Süleyman Sırrı (Tokay), “Bulgaristan’da Türk Ö÷retmeni”, Anayurt, S 20, 1.12.1954, Ba.
Osman Keskio÷lu, Bulgaristan’da Türkler, Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı Yayınları, 642,
Ankara, 1985.
5
Bilal N. ùimúir, Bulgaristan Türkleri, Bilgi Yayınevi, 2. Basım, Ankara, Mart 2009.
6
Hüseyin Memiúo÷lu, Geçmiúten Günümüze Bulgaristan’da Türk E÷itim Tarihi, TC
Kültür Bakanlı÷ı Yayınları, 2002, Ankara; Bulgaristan’da Türk øslam Kültürü ve Sanatı,
Tarih Araútırma Serisi III, østanbul Büyük ùehir Belediyesi Yayınları, østanbul, 2007;
Bulgaristan’da Türk Muallimler Birli÷i, Balkan Türkleri Dayanıúnma ve Kültür Derne÷i
Yayınları, østanbul, 2006.
7
Rehber, S 36, 22.09.1928.
8
Rehber, S 38, 6.10.1928 s. 48, 15.12.1928, s. 84, 24.08.1929; Savaú Gazetesi, S 2,
19.01.1929.
9
Cumhuriyet (østanbul), 27.09.1929.
4
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Edirne'ye kursa göndenderilmiútir.10Bunlara dönüúte Bulgaristan'ın çeúitli
yerlerinde yeni yazı kursları açtırılmıú ve öteki ö÷retmenlere yeni yazı
kursları verdirilmiútir. Ö÷retmenler çok kısa bir zamanda yeni yazıyı ö÷renip
çocuklara yeni yazıyı ö÷retebilecek duruma gelmiúlerdir. Türkiye'den kitap
getirme olana÷ı bulunmadı÷ından ders kitaplarının Bulgaristan'da basılıp
hazırlanması da kararlaútırılmıútır. Türk Muallimler Birli÷i, yeni harflerle
ders kitapları hazırlamak ve 1928 ders yılına kadar yetiútirmek üzere
ö÷retmenlere görev vermiútir. Bu görev do÷rultusunda Filibe'li
ö÷retmenlerden Ahmet ùükrü Bey, yeni harflerle "Bulgaristan Türk
mekteplerine mahsus" ilk Türk Alfabesini hazırlamıú ve 1928 yılı Eylül
ayında Hasköy'de (Haskovo'da) "Çikago" basımevinde bastırılmıútır.11
Kitabın önsözünde úu cümlelere yer verilmiútir: "Bulgaristan Türk
Muallimler Birli÷i yeni yazının mekteplerimizde kabulüne karar verdi÷i
zaman, bittabi benim gibi di÷er meslektaúlar da memnun olmuúlardır. Bu
ulvî teúebbüsün Bulgaristan (Türk) mektepleri için pek faydalı olaca÷ını
düúünerek fazla söz söylemeyi zait addederim.
øúte bu maksatladır ki “Türk Alfabesini” tertip ettim. Bunda takip
etti÷im usûl bilhassa çocu÷un yeni yazıya pek kolay alıúabilmesidir. Eski
imlâdaki müúkülatı nazar-ı itibara alırsak, bunun ne kadar kolay oldu÷u
derhal anlaúılır. Elde kâfi derecede levazımın bulunmayıúı ve vaktin adem-i
müsaadesine binaen kitapta görülecek hatalardan dolayı mazur görülmemi
rica ve bununla Bulgaristan (Türk) maarifine yardım etti÷imi hissedersem
benim için ne mutlu".12 Kitap, yokluklar içinde hazırlanmıú olmakla birlikte
baúarılı olmuútur. Türk harfleri tek tek, kısa okuma parçalarıyla ö÷renciye
tanıtılmıútır. Yalnız (ú) ve (÷) harfleri bulunamamıútır. Bu nedenle (s)
harfinin altına bir virgül, ya da ters som iúareti konarak (ú) yapılmıú: (g)
harfinin üzerine de bir yatık tırnak-iúareti konularak (÷) yapılmıútır. Böylece
kısa zamanda, yokluklar içinde ve yeni ders yılı baúlamadan önce hazırlanan
Bulgaristan Türk okulları için 48 sayfalık resimli bir alfabe kitabı
yetiútirilmiútir.13 Türk Muallimler Birli÷i 1928-1929 ders yılı baúından

10

Bulgaristan Türkleri, Ankara, 1986.
Rehber, S 39, 13.10.1928.
12
A. ùükrü, Türk Alfabesi, Bulgaristan Türk Mekteplerine Mahsustur, Birinci Tabı
Hasköy, Bulgaristan, “Çikago” matbaası, 1928.
13
Kendi gürüúümüyle bu kitabı hazırlayıp bastırmıú olan ö÷retmen Ahmet ùükrü Bey’e
sonradan Türkiye’den 200 lira para yardımı yapılmıútır.
11

754

İsmail CAMBAZOV

itibaren bu alfabe kitabı ile Türk okullarında, özellikle kasaba okullarında,
ö÷retime baúlamıútır. Yani Türkiye'deki okullarla birlikte Bulgaristan'daki
Türk okulları da yeni yazıya geçmiúlerdir. Filibe Konsolosu, "Bulgaristan
Türk Muallimler Cemiyeti, bu sene (1928 senesi) mekteplerin kuúadında
mezkûr hurufatla (yeni Türk harfleriyle) tedrisata baúlamıútır" raporunu
büyük bir memnuniyetle Ankara'ya sunmuútur.14 1929-30 ders yılında yeni
harflerle ö÷retimin daha iyi ve yaygın bir úekilde uygulanması hedef alınarak
daha yo÷un çalıúmalara devam edilmiútir. Bu konu 3 A÷ustos 1929 tarihinde
ùumnu'da toplanan Türk Muallimler Birli÷i'nin XX. kongresinde görüúülmüú
ve gereken tedbir alınmıútır. Kongre, iptidaiye ve rüútiye Türk mekteplerine
mahsus yazılan kitapların yeni harflerle yayınlanmasını ve basılacak olan
mektep kitaplarının Muallimler Birli÷i Merkezi'nden tasvip olunmasını
kararlaútırmıútır.15 Muallimler Birli÷i, mensubu bulunan havzalara (úubelere)
18 Ekim 1929 tarihli (3 numaralı) genelge göndererek yeni ders yılında tüm
Türk okullarında ö÷retimin yeni harflerle yapılması mecburiyetini ortaya
koymuútur. Genelgede úöyle denmektedir: "...Dünyanın hangi noktasında
olursa olsun Türk, Türk camiasından ayrılmamak, dilini, milliyetini
kaybetmemek için, bunların yegâne râbıtası, vasıtası olan yazısını
birleútirmek mecburiyetindedir... Biz Bulgaristan Türkleri, bütün dünya
Türklerine nispetle bir ekalliyet (azınlık) teúkil etti÷imizden, dilimizi
kaybetmemek istersek- ister istemez o büyük ekseriyete tabi olmaya
mecburuz. Bunun için bu ders yılında her bir Türk mektebinde lisanımızın
mutlaka yeni yazı ile tedris olunması milli menfaatimiz iktiza'sıııadır
(yararınadır).16Genelgede, özellikle yeni ders yılı için muallimlerin daha iyi
hazırlanması ve yeni harflerle okul kitapları tedarik edilmesine büyük önem
verilmiútir. Bulgaristan Tük okullarında 1929-30 ders yılında hemen hemen
tam olarak yeni Türk harfleriyle ö÷retime geçilmiútir. Böylece 1928 yılında
baúlayan yeni alfabe uygulaması 1930 yılında yeni yazı taraftarlarının zaferi
ile sonuçlanmıútır. Türk Muallimler Birli÷i'nin ve Sofya'daki Türkiye
Büyükelçili÷i'nin ortak çabaları sonunda Bulgar Milli E÷itim Bakanlı÷ı 1930
yılından itibaren Türk azınlık okullarında yeni Türk yazısıyla e÷itim ve
ö÷retim zorunlulu÷u getirmiútir.17 Eski yazı bundan böyle yalnız Kur'an ve


14

Bilâl N. ùimúir, a.g.e., s. 131.
Rehber, S 82, 10.08.1929.
16
Rehber, S 96, 16.10.1929.
17
Deliorman, 14.09.1930.
15
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din bilgisi derslerinde gösterilecek, geri kalan bütün dersler yeni Türk
yazısıyla ö÷retilecekti. Bu geliúmeleri dikkate alan Türk Muallimler Birli÷i,
A÷ustos 1933 yılında Rusçuk’ta toplanan XXIII. kongresinde yeni harflerle
kitap tedariki meselesini görüúmüú ve bununla ilgili önemli kararlar
almıútır.18Bu kararlar do÷rultusunda Türk ö÷retmenleri yeni yeni kitaplar
hazırlamıúlar ve bunlar Sofya'da "Ümit". Filibe'de "Tefeyyüz" ve "Zerafet",
ùumnu'da "Terakki" basımevlerinde yayınlanmıúlardır.

MøLLÎ HALK MEKTEPLERø AÇILIYOR
Okullarda yeni yazıya geçilirken Türkiye'deki "Millet Mektebi"
uygulamasından da esinlenerek hiç okuma yazma bilmeyen, ya da eski
yazıyla okuma yazma bilen kimselere yeni harfleri ö÷retmek üzere Türk
Muallimler Birli÷i’nin öncülü÷ünde yeni yazı kursları (gece kursları)
açılmıútır. Bu kursların da Bulgaristan Türklerinin yaúadıkları hemen her
bölgeye yayıldı÷ı anlaúılmaktadır. Yalnız Bulgaristan'da "Millet Mektebi"
yerine "Milli Halk Mektebi", "Halk Dersanesi", "Alfabe Kursu". "Yeni
Harfler Kursu" gibi deyimler kullanılmıútır. Ayrıca bu kursların daha verimli
çalıúmaları için merkezi Razgrad úehri olmak üzere Türk bölgelerinde
"Ö÷reticiler Dernekleri" kurulmuútur.19 Muallimler Birli÷i'nin öncülü÷ünde
açılan yeni yazı kurslarına, kadın, erkek, genç, yaúlı çok sayıda soydaú
katılmıútır. Pravadı'dan gönderilen ve "Rehber" gazetesinde yayınlanan bir
yazıda úöyle denmektedir: "Yeni harfler için muallimlerimizin fedakârane
çalıúmaları çok iyi neticeler verdi. Açılan gece kurslarına 250'yi mütecaviz
15 yaúından 70 yaúına kadar herkes devam ederek yeni yazımızı ö÷rendiler.
Kadınlara açılan kursa-iki sınıf olmak üzere 100'e yakın hanım devam
etmektedir."20 “Deliorman”,“Rehber”, “Halk Sesi” ve di÷er gazetelerin
sayfaları bu gibi pekçok haberlerle doludur. Yani Bulgaristan'da da
Türkiye'dekine benzer bir yeni yazı seferberli÷i baúlatılmıútır. Türk
Muallimler Birli÷i bunun öncülü÷ünü yapmıútır. Yerli Türk basını da bu
coúkuyu beslemiú, yeni yazı seferberli÷ini sürekli özendirmiútir. Hatta Yeni
Türk harflerinin bayraktarlı÷ını yapmaya baúlayan "Deliorman" gazetesi

18

Halk sesi, S 56, 27.08.1933.
Rehber, S 41, 27.10.1928, S 42, 3.11.1928, S 43.
20
Rehber, S 64, 6.04.1929.
19
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sayfalarında “ønkılâp Haberleri” baúlıklı bir köúe ayırmıú ve yeni yazı
kurslarıyla ilgili sürekli haberler, foto÷raflar yayınlamıútır.21 "Rehber"
gazetesi ise, yeni yazıyı Türk gençlerine benimsetmek amacıyla 8 Eylül
1928 tarihli 34'üncü sayısından itibaren gramer ve suret-i telâffuz ve tahrire
dair haberler ve yeni harf numunelerini neúretme÷e ve tanıtmaya
baúlamıútır.22 Di÷er Türk gazeteleri de bu gibi faaliyetlerini sürdürmüúlerdir.
Aynı zamanda Bulgaristan Türk basını da yeni Türk harflerini
benimsemiútir. Gazetelerin bir kısmı büsbütün yeni harflerle, bir kısmı da
yarı yeni ve yarı Arap harfleriyle çıkmaya baúlamıúlardır. Ayrıca yeni yazıyı
ö÷renmek isteyenler için Eski Za÷aralı Türk Ö÷retmeni Ahmet Sedi
tarafından "Alfabe ve ilk Kıraat", Ziútovili Ö÷retmen øsmail Sabri tarafından
"Gece Mekteplerine Alfabe" ve "Gazi'nin Terceme-i Hali" gibi kitaplar
yayınlanmıútır.23 Böylece Bulgaristan Türk halkına ve gençlere yeni yazıyı
benimsetmeye ve ö÷retmeye çalıúılmıútır. Ancak tutucu güçler Latin
harfleriyle yapılan Türk e÷itimine karúı cephe almıúlardır. Bilhassa 1928
yılında Bulgaristan Baúmüftülü÷ü'nün baúına Naip sıfatı ile Hüseyin Hüsnü
Efendi (1882-1840) adlı pek tutucu bir mollanın getirilmesi iúi daha da
zorlaútırmıútır. Onlar Ekim 1933 tarihinde Maarif nazarına gönderdikleri bir
"Açık arz-i hal" (dilekçe) ile Türk-Müslüman mekteplerinde tedrisatın dinî
(Arap) harflerle yapılmasını ve din derslerin saatlerinin artırılmasını, din
muallimlerinin müftülükler tarafından tayin edilmesini ve din dersleri
üzerinde hak ve yetkilerinin artırılmasını, din derslerine dair telif edilecek
kitapların Baúmüftülükçe tetkik ve tasdik edilmesini talep ve istirham
etmiúlerdir.24 Ayrıca 1906 yılından beri çalıúmalarını sürdüren Bulgaristan
Türk Muallimler Birli÷i'nin faaliyetlerinden duydukları rahatsızlı÷ı da
Maarif Nazırı’na iletmiúlerdir. Bu konuda úikâyetlerini úöyle dile
getirmiúlerdir: "Bir takım muallimler Türkiye inkılap prensiplerini aynen
kabul ve taklide baúlamakla beraber birkaç seneden beri Müslüman
mekteplerinde Türkiye'nin laik maarif programını tatbike giriúmek istedikleri
kemal-i tesirle meúhudemızdir. Bundan baúka bu açıkgöz muallimler
aralarında yapmıú oldukları bir mesleki cemiyet vasıtasıyla gayelerine vasıl
olmaktan bir an hâli (boú) kalmıyorlar. Geçen A÷ustos’un 25'inde (1933)

21

Deliorman, 3.01.1930.
Rehber, S 34, 08.09.1928.
23
Deliorman, 3.01.1930.
24
Medeniyet, S 6,16.10.1933.
22
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Rusçuk'ta akdetmiú oldukları kongrede gayet mühim birtakım kararlar
almıúlardır. Bu kararlar mahiyet ve netice itibariyle Müslüman tebaa
üzerinde pek mühim tesirler ika' edece÷i cihetiyle bu açık arz-i halın
(dilekçenin) yazılmasına saik olmuútur."25Hatta tutucu çevreler Türk
Muallimler Birli÷i'ni parçalamaya ve ayrı øslam Muallimler Cemiyeti
kurmayı da denemiúlerdir. Bu faaliyetlerini gerçekleútiremeyince Baúmüftü
Hüseyin Hüsnü Efendi Kasım 1933 tarihinde Dıúiúleri ve Mezhepler
Bakanlı÷ına gönderdi÷i mektupla úehirlerde bulunan Türklerin büyük
kısmının, bilhassa gençlerin, ö÷retmenlerin, Türkiye'deki reformları
benimsediklerini, hemen hemen bütün kent ve bazı köylerde cemaati
øslamiyelerin ve okul encümenlerinin devrimcilerin eline geçti÷ini,
müftülerin bazıları, úeriyye kâtiplerinin tümünün "Kemalist" reformların
uygulayıcısı olduklarını bildirmiú ve bunlara karúı ciddi önlemlerin
alınmasını talep etmiútir.26 Ayrıca Baúmüftü tehlikeli "Kemalistler" olarak
nitelendirdi÷i Rusçuk, Varna, Eskicuma, ùumnu, Filibe, Pravadı, E÷ridere,
Kırcaali, Kazanlık úehir okulları ile Filibe ilçesine ba÷lı Ustina ve Kuklen
Türk köy okullarında ö÷retmen ve okul müdürü görevlerinde bulunan 17
kiúilik bir listeyi Dıúiúleri ve Mezhepler Bakanlı÷ına sunmuú ve bunların
görevlerine son verilmesini istemiútir.27
Dıúiúleri ve Mezhepler Bakanlı÷ı Türkiye’de uygulanan reformların
"Bulgaristan Türkleri" üzerinde etkilerini araútırmak için Vladimir T.
Hindalov isminde özel bir temsilcisini görevlendirmiútir.28Sunulan raporla
ilgili alınacak tedbirler için Baúbakan N. Muúanov de÷iúik bakanlıkların
temsilcilerinden oluúan özel bir komisyon oluúturmuú ve bu komisyon
tarafından hazırlanan raporda alınması gereken tedbirler hükümete
sunulmuútur.29Alınan tedbirlerden ilki Türk Muallimler Birli÷i'nin
kapatılması ve faaliyetine son verilmesi kararının uygulanması olmuútur.
Çeyrek yüzyılı aúkın bir dönem büyük ve yararlı hizmetler vermiú olan Türk
Muallimler Birli÷i'nin 1934 yılında kapatılması, birçok aydın ö÷retmeni
görevden uzaklaútırılması, Türk e÷itimine vurulan en büyük darbe olmuútur.

25

Medeniyet, S 6, 16.10.1933.
Cengiz Hakov, “øki Dünya Savaúı Arasında Bulgaristan Türkleri’nin E÷itim Davası”, Ümir
Dergisi, Sofya, S 10, 1996, s. 10-11.
27
TSDA – Sofya, (Merkez Devlet Arúivi), f.166, op.1, a.e.886, s. 3.
28
TSDA – Sofya, (Merkez Devlet Arúivi), f.176, op.6, a.e.2558, s. 174-180.
29
TSDA – Sofya, (Merkez Devlet Arúivi), f.176, op.6, a.e.2556, s. 1-23.
26
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Bu karar ile Bulgaristan Türk Muallimler Birli÷i tarihin karanlıklarına
gömülmüútür. Ancak kapatıldıktan sonra da Türk Muallimler Birli÷i'nin
etkileri dolaylı olarak sürüp gitmiútir. Denebilir ki, Muallimler Birli÷i yarım
yüzyıl boyunca Bulgaristan Türklerinin e÷itimine, kültürüne, sosyal
yaúamına adeta damgasını vurmuútur.
Koca tarih, Bulgaristan Türk Muallimler Birli÷ini daima derin úükran
hisleriyle anacaktır. Bu ulusal e÷itim teúkilatının çok a÷ır koúullarda 30 yıl
çalıúmaları sayesinde Bulgaristan’da Türklük ruhu ve bayra÷ı daima
yukseklerde dalgalandırılmıú, faúizmin, ondan daha sert olan komunizmin
acımasız baskıları hiç bir Türkü, Müslümanı ne milletinden, ne dininden asla
vazgeçirip Bulgar, Hristiyan yapamamıútır.
Ne yazık ki, bugünkü demokratik Bulgar devleti, memlekette Türk
okulları açılmasına müsaade etmemiú, bazı okullarda sadece göstermelik
Türkçe derslerine izin vermiútir. Fakat bu durumda da yerli Türk aydınları
Türk Muallimler Birli÷i’nin izinden yürümeye devam etmektedirler. Ben bu
çabaları “Kırcaali Haber” gazetesinde (Mayıs 2012) úöyle desteklemiú ve
teúvik etmiúimdir.

OLUMLU ATILIMLAR
Son zamanlarda vuku bulan iki sevindirici olayı geç ö÷rendim: BøZ
Derne÷i ùumen úehrinde 25 ùubat 2012 tarihinde bir Türk Dili Çalıútayı
düzenlemiú. Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derne÷i de (TÜRKSAD) 14 Mart
2012 tarihinde ikinci bir Türk Dili Çalıútayı teúkilatlandırarak Güney
Bulgaristan Türkçe Ö÷retmenleri Derne÷i’ni kurmuú.
Her iki atılım da Bulgaristan Türklerinin anadili e÷itimi, Türklük
açısından çok olumlu, sevindirici adımlardır. Her iki úehirde de bu hayırlı
iúlerin müteúebbislerini kutlar, kendilerine baúarılar dilerim.
BøZ derne÷i yöneticilerini, bundan 106 yıl önce (31 Temmuz 1906
tarihinde) gene ùumen’de yapılan Türk Ö÷retmenleri Kongresi gelene÷ini
ihya edip canlandırdıkları için can-ı gönülden kutlarım.
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Osman Keskio÷lu hocamız “Bulgaristan’da Türkler” (1985, Ankara)
baúlıklı de÷erli incelemesinde ùumen’de Birinci Türk Ö÷retmenleri
Kongresi’nin hazırlıklarını ve yapılmasını ayrıntılarıyla anlatır. Ancak
birçok güçlükler, engeller yenilerek 31 Temmuz 1906 yılında ùumen’de
toplanan 23 idealist ö÷retmen oturumlarını yapacak yer bulamazlar. Çünkü
“ùumnu Encümen Reisi Hacı Hamdi, bu ö÷retmenlerin toplanması için
okullardan birini vermedi÷i gibi ùumnu ö÷retmenlerinin kongreye
katılmalarına da izin vermedi. Çünkü Sultan Hamid idaresi zamanında
oldu÷undan bazı hesaplarda bulundu. Süleyman Sırrı’nın anlattı÷ına göre,
birinci gün yer bulamadıklarından Köúkler Bo÷azında kırda toplanmıúlar,
ertesi gün Tokalı÷olu Talat’ın delâleti ile o zaman kız ruúdiyesi olan Saat
Camii hareminde toplantı yapmıúlar”
Köúkler Bo÷azında, cami hareminde geçen Türk ö÷retmenlerinin birinci
kongresi ayakta yapılmıú da olsa çok önemli kararlar almıútır. Bu kararların
baúında bir “Muallimin-i øslâmiye Cemiyet-i øttihad-ı” kurulması gelir.
Kırcaali vilâyetine ba÷lı Benkovski (Kirli) belediyesinin Kayaloba köyünde
do÷up büyüyen Rodoplu Prof. Dr. Hüseyin Memiúo÷lu “Bulgaristan’da Türk
Muallimler Birli÷i” baúlıklı de÷erli incelemesinde (østanbul, 2006), bu
cemiyetin maksadı, diyor, Muallim-i øslâmiyenin manen ve madden islah ve
terfi halleriyle, Mekâtib-i øslâmiye programlarının islahına ve bu
mekâtibdeki usulü tedrisin tadil ve teslihine çalıúmak idi. Böylece
Bulgaristan Türk ö÷retmenleri ilk defa kendi cemiyetini kurarak bir çatı
altında birleúmeyi ve dayanıúmayı kabul etmiúlerdir.
“Tuna” gazetesi (S 266, 22. 07. 1322) Birinci Türk Ö÷retmenler
Kongresi’nin gündemini úöyle sıralamaktadır:
“1.øptidaiye mekteplerinden murad terbiye-fikriye ve cismiye
oldu÷undan bu maksada vusul için kullanılacak usul-u tedris ve programı,
2.Ruútiyelerin ıslahı ve programların tevhidi çareleri,
3.øptidaiye ve ruútiyelerde iktiza eden kitapların tercüme ve telif
suretiyle tab’ı ve neúri,
4.Muallimlerin maddeten ve manen hal ve istikballerinin islah ve temini
çareleri;
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5.Mekteplerin madden hal ve istikballerini temin çarelerini taharrı
(araútırmak),
6.Köy mekteplerinin müftülüklerce, tatillerde muallimlerinin tergip
(úevklendirme) ve tedrisi suretiyle islahı çareleri".
Bu haberden anlaúıldı÷ına göre, kongrede ilkokullarda usul-u tedris,
ilkokul ve ruútiyelerde ders programları ve bunlarda birli÷in sa÷lanması,
gerekli ders kitaplarının hazırlanması ve yayınlanması, okul binalarının ve
ö÷retmenlerin durumları, yaz tatillerinde ö÷retmenlerin e÷itilmeleri ile ilgili
kursların düzenlenmesi gibi konular enine boyuna tartıúılıp karara
ba÷lanmıútır.
ùumen’de 25 ùubat 2012 tarihinde düzenlenen çalıútaya katılmadı÷ım
için orada neler görüúülüp tartıúıldı÷ını ayrıntılarıyle anlatamayaca÷ım.
Fakat bu çalıútayda alınan kararları gördüm. Bu kararlar kongrede görüúülen
meseleleri anlamak için bir ipucu veriyor. Okullarda Türk dili e÷itimi
hakkında bir program niteli÷indeki bu kararları okuyucunun bilgisine
sunuyorum:
Çalıútay'da Bulgaristan'da anadilimiz Türkçe ö÷retiminin durumunu
görüúülmüú olup;
• 1993 yılında Bulgaristan genelinde tüm okullarda Türkçe e÷itimi alan
ö÷renci sayısı 114.000 iken, günümüzde bu sayının 7.000 ö÷renciye kadar
düúmüú oldu÷u;
• Türkçe ö÷retiminde görev alan ö÷retmen sayısının hızla azaldı÷ı;
• Ders kitaplarının ve yardımcı ders kitaplarının yeterli olmadı÷ı
• Önceden haftalık 4 saat okutulan Türkçe derslerinin günümüzde
birçok okulda 3 veya 2 ders saatine, hatta bazı okullarda 1 ders saatine
indirildi÷i; bazı okullarda da hiç okutulmadı÷ı;
•Türkçe
verilmedi÷i;

ö÷retmenlerine

yönelik

yeterlilik

artırma

e÷itimlerinin
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• øl E÷itim Müdürlüklerinde anadili müfettiúi kadrosunun kapatıldı÷ı
tespit edilmiútir.
Ülkemizde anadilimizin okullarda yaygınlaútırılması
kültürünün geliútirilmesi amacıyla alınması gereken önlemler:

ve

Türk

1.Türkçe Ö÷retmenleri Derneklerinin kurulması;
2.Anadilleri Türkçe olan ö÷renciler için Türkçe dersinin di÷er derslerle
eúit olarak okutulması - haftalık ders çizelgesi içinde yerini almıú normal bir
ders olarak uygulanması;
3.Türkçe ders kitaplarının basılması; Türkçe kitaplarının yayın
masrafları da di÷er ders kitaplarının oldu÷u gibi Bakanlık tarafından
karúılanması ve ö÷rencilere ücretsiz verilmesi;
4.Türkçe ö÷retmenlerine yeterlilik artırma e÷itimlerinin düzenlenmesi;
5.Gerek Bakanlıkta, gerekse øl E÷itim Müdürlüklerinde anadili
müfettiúlerinin kadroya alınması.
Aralarında 106 yıl gibi uzun bir süre olan iki birinci kongrenin
kararlarını karúılaútırınca görece÷iz ki, koskoca bir yüzyıl zarfında Türk
çocuklarının anadili e÷itimi meseleleri halâ bir çözüme ba÷lanmıú de÷ildir.
100 yıl önce okullarımızda Arapça, Farsça okutuluyor, anadili ise bu iki
yabancı dilin arasına sıkıútırılıyordu. Bugün ise, “demokrat”, “ileri
düúünceli” Bulgar okul müdürleri ve Bulgar Dili ö÷retmenleri sa÷ olsunlar,
esas görevlerini ne yapıp yapıp okullardan Türkçeyi kaldırmak úeklinde
anlıyorlar ve uyguluyorlar. Türk Dili’nin hangi sınıflarda nasıl ve hangi
program dâhilinde okunaca÷ına dair yasa vız geliyor bu yanlıú patriotlara.
1928 yılında Lom úehrinde yapılan 19. Kongrede adını de÷iútirip “Türk
Muallimler Cemiyeti” olan “Muallimin-i øslâmiye Cemiyet-i øttihadı”
(Birli÷inin) Bulgaristan Türk ve Müslüman e÷itim sisteminin geliúip
ça÷daúlaúmasında büyük hizmetleri vardır. Çünkü her kongre Türk e÷itim
sisteminin esas sorunlarını ele almıú, tartıúmıú, incelemiú ve çözüm yollarını
göstererek karara ba÷lamıútır. Örne÷in Ruse úehrinde yapılan ikinci
kongrede okul programları, ders kitapları, okul talimatnamesi, müfredatlı
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program gibi esas meseleler görüúülmüútür. 1912 yılında Tırgoviúte’de
toplanan VII. Kongrede Türk ilkokullarına dair talimatname incelenmiútir.
146 maddeden oluúan bu talimatnamenin 25. maddesi úöyledir:
“Her ö÷retmen, boú vakitlerinde, bahusus tatil günlerinde ilmi ve
terbiyevi malûmatını arttırmaya ve geniúletmeye mecburdur. Arzu olunur ki,
ö÷retmenler, topografya, co÷rafya, tabakat (jeoloji) fenlerine dair malumat
almaya, memleketin iktisadi ahvalini ö÷renmeye, milli türküleri, masalları,
adetleri, hâsılı yurdun umumi ahvalini zaptetmeye çalıúsınlar”.
Tırgoviúte Kongresi ayrıca ö÷retmenleri olgunlaútırma kursları
açılmasını da kararlaútırdı. Bu tür kurslar sonra da devam etti. Bu defa kurs
açılacak 11 yer úunlardı: Aytos, Plovdiv, Pleven, Ruse, Tırgoviúte, Razgrad,
ùumen, Provadiya, Varna, Dobriç, Silistre.
Eski usülden yeni usule geçmek için ö÷retmenleri bu kurslarda
hazırlıyorlardı. Köy-kent ö÷retmenleri bu kurslara katılırlardı, yaz tatili bu
kurslarda geçerdi.
1921’deki Kızanlık Kongresinde programlar, tüzükler yeniden gözden
geçirilmiú, yeni úekil verilmiútir.
Ayrıca bu kongre derne÷in “Terbiye Oca÷ı” isminde bir dergi
çıkarmasını da karara ba÷lamıútır. ølk sayısı Eylül 1921’de çıkan bu dergi
1921-1923 yılları arasında 10 sayı yayınlamıútır. Bu “Terbiyevi, ilmi ve
içtimai dergi”nin adı, Muallimler Cemiyeti’nin 1923 yılında Sliven’de
yaptı÷ı 14.kongrede alınan karar üzerine “Bulgaristan Türk Muallimler
Mecmuası” olarak de÷iútirilmiútir. Dergi bu ad altında 1925 yılına kadar
Varna’da yayın hayatına devam etmiútir. 1926 yılında Razgrad’a nakledilen
dergi çok geçmeden kapanmıútır.
Derne÷in çeúitli kongrelerinde e÷itim ile ilgili isteklerini “Bulgaristan
Türk Muallimler Mecmuası” 1923 yılında çıkardı÷ı 1. sayısında úöyle
özetlemiútir:
1.Okullarda tahsilin; asrı, terbiye fennine uygun yapılması
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2.Maarif Kanunun 30. ve Anayasa’nın 78.maddelerinin Türk
çocuklarına da tatbik edilerek tahsilin parasız olması, kitapların meccanen
verilmesi,
3.Okul masraflarının hükümetçe ödenmesi, belediye ve idareler
tarafından verilen yardımların arttırılması,
4.Mektep fondu olarak tarla, çayır, koru verilmesi,
5.Okullarda program, tüzük, ders dili bakımından milli muhtariyete
tamamiyle riayet edilmesi (1923’te Plovdiv E÷itim Müdürü Bulgar Tarih ve
Co÷rafyasının Bulgarca okutulmasını istedi. Ö÷retmenler Birli÷i bunu kabul
etmedi).
6.Hükümetçe sıhhî, uygun okul binası yapılması,
7.Resmi okul ö÷retmenlerine verilen emeklilik ve di÷er hakların Türk
ö÷retmenlerine de tanınması,
8.øhtiyaca yetecek kadar ö÷retmen okulu açılması, ö÷retim dilinin
Türkçe olması, Bulgarcaya yetecek kadar yer verilmesi,
9.Ders araçlarının hükümetçe temini,
10.Ders kitaplarının parasız verilmesi,
11.Türk okulları için umumi müfettiúten baúka 10 müfettiú daha tayini
(bunlar, ùumen, Ruse, Varna, Razgrad, Tırnovo, Stara Zagora, Plovdiv,
Burgas ve Kırcaali olmalı)
12.Rüútiyeyi bitirenlerin gimnazyaya alınması,
13.Tatillerde kurslar açılması,
14.336. maddenin “Müslüman okullarında ö÷retmen olacaklar, en az
rüútiye mezunu olup yeni tayin edileceklerin ise Türk Ö÷retmen Okulu veya
Nuvvab mektebini bitirmiú olmaları lazımdır” úeklinde de÷iútirilmesi.
Bulgaristan’da Türk e÷itim sisteminin geliúmesinde 1928 yılında Lom
kasabasında düzenlenen XIX. kongre büyük rol oynamıútır. Zira burada
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Türkiye’de yeni yazıya geçilir geçilmez, Bulgaristan Türk okullarında da
yeni Türk harfleriyle ö÷retime baúlanması kararlaútırılmıú ve bunu
yayınladı÷ı 3/32 numaralı tamimi ile halka açıklamıútır. Bu kararı yürürlü÷e
koyabilmek, yani 1928-1929 ders yılında yeni harflerle ö÷retime geçebilmek
için Muallimler Birli÷i gereken hazırlıklara da baúlamıútır. Bulgaristan Türk
ö÷retmenlerine hemen aynı yıl içinde yeni harfleri ö÷retmek için kursların
açılması yönünde “müsaade istemek üzere Bulgar Maarif Nezareti nezdinde
teúebbüste bulunmuú” diye yazıyor “Rehber” gazetesi 22.09.1928 tarihli 36.
sayısında. Yine aynı gazetenin bildirdi÷ine göre, bu kursların 15 Eylül
1928’den baúlıyarak 30 Eylül 1928 tarihine kadar tamamlanması hususunda
bütün Bulgaristan Türk muallimler úubelerine 12 Eylül 1928 tarihli 7
numaralı tamim gönderilmiútir. Bu genelgeye uyularak Razgrad, ùumen,
Varna, Pravadi, Vidin ve di÷er kasabalarda ö÷retmen kursları açılmıútır.
Türk ö÷retmenlerine yeni yazı kursları vermek üzere geçici bir süre için
Tü÷rkiye’den ö÷retmen istenmiútir. Birkaç Bulgaristanlı Türk ö÷retmeni
Edirne’ye kursa gönderilmiútir. Bunlara dönüúlerinde Bulgaristan’ın çeúitli
yerlerinde kurslar açtırılmıú ve öteki ö÷retmenlere yeni yazı kursları
verdirilmiútir. Ö÷retmneler çok kısa bir zamanda yeni yazıyı ö÷renerek
çocuklara ö÷retebilecek duruma gelmiúlerdir.
Buraya kadar yazdıklarımızı özetleyecek olursak Türk Ö÷retmenler
Birli÷i 27 yıl azimli, bilinçli ve bilgili çalıúmaları sayesinde Bulgaristan Türk
e÷itim sistemini Avrupa standartlarına göre yeni baútan kurmak için canla
baúla u÷raúmıú, büyük baúarılar elde etmiútir.

GÜNEY BULGARøSTANLI TÜRK ÖöRETMENLERøNE
HøTAPNAME
Evet Türk Ö÷retmenler Birli÷i Bulgaristan’da ça÷daú bir e÷itim sistemi
kurulup geliútirilmesine çok büyük hizmetlerde bulunmuútur. Ancak bu
hizmetler sınırlıdır. Daha fazla Kuzey Bulgaristan (Deliorman, Dobruca,
Gerlova) bölgelerini kapsar. Uzun yıllar Güney Bulgaristan’a girilmemiútir.
“Muallimin-i øslâmiye Cemiyet-i øttihâdı”nın Birinci Kongresi’nde
Rodoplar’dan temsilci bulunmaması do÷aldır. Çünkü 1906 yılında Rodoplar
hep daha Osmanlı ømparatorlu÷u topra÷ıdır. Fakat ö÷retmenler cemiyeti
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Balkan savaúlarından sonra da úimdiki Kırcaali, Smolyan vilayetleri
bölgelerine girememiútir. Örne÷in cemiyetin 1923’te memleketin çeúitli
kasabalarında açtı÷ı úubelerin listesinde ne Haskova var, ne Kırcaali. Ardino,
Momçilgrad, Krumovgrad. O zaman úubelerin açıldı÷ı kasabalar úunlar:
Varna, Kubrat, Ruse, Novi Pazar, Omurtag, Sviútov, Sevlievo, Pleven,
Plovdiv, Stara Zagora, Sliven, Aytos, Burgas.
Bu hoúa gitmeyen durumu Türk Ö÷retmenler Birli÷i yöneticileri de
anlamakta gecikmemiúlerdir. Onlar bu açı÷ı kapatmak için daha 1910 yılında
Güney Bulgaristan’daki (herhalde Plovdiv, Stara Zagora, Haskovo, Burgas
illerini gözönünde bulundurmuúlar. Zira biz Rodoplular o yıllarda hep daha
Osmanlıyız) Türk ö÷retmenlerine özel bir Hitapname (ça÷rı) ile
seslenmiúlerdir.
“Balkan” gazetesinin 20.05.1326 (1910) tarihli 1160. sayısından
aldı÷ım bu Hitapname’yi tam metin halinde veriyorum:
“Cemiyetimiz bundan 4 sene önce bütün Bulgaristan Muaalimin-i
øslamiyesine mahsus olmak üzere tesis ve teúkil edilmiú idi. Bu cemiyetin
maksadı, Muallimi øslâmiye’yi manen ve maddeten islah ve terfi halleriyle,
Mekâtibi øslamiye programlarının ıslahına ve bu mekâtibdeki usulü tedrisin
tadil ve teshiline (kolaylaútırmak) çalıúmak idi.
Cemiyet dört senelik hayatında bu maksat u÷runda hayli mesai
(çalıúmak) sarfetti. Her sene birer kongre akdetti. Bu kongrelere iútirak eden
muallimlerin vakıf (bilgi) ve tecrübeye müstenit kıymettar mutâlaasından
çok istifade edildi.
Cenubî Bulgaristan Muallimi øslamiyesinden cemiyetimize intisap
edenler (katılanlar) ve kongrelerimize iútirak edenler úimdiye kadar maalesef
hiç yok denilecek derecede mahdut (kısıtlı) idi. Hâlbuki bu hal hem
cemiyetimiz için bir noksan, hem de cenubi Bulgaristan Mekâtib-i øslamiyesi
için manevi bir hasar (kayıp) ve ziyan idi.
Evet cemiyetimiz için noksan idi, çünkü cemiyet daireyi teúkilatını
Balkanlar’ın (Koca Balkanın) güneyine de teúmil edip, bütün Bulgaristan
Müslüman mekteplerinin mukadderatına hâkim olamıyordu. Keza bu hal,
Cenubi Bulgaristan Mekâtib-i øslamiye’si için de bir ziyan idi. Çünkü o
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mektepler de islaha muhtaç oldu÷u halde, cemiyetin ve kongrelerin tedbir ve
mukarreratı (kararlaútırılan) islahıyesinden istifade edemiyorlardı...
Biz ve siz, hep aynı hükümetin tebaasıyız. Mekteplerimiz, hep bir
kanuna, hep bir muameleye tabi. Aynı úerait siyasiye ve hayatın taht-ı
tesirindeyiz. Hulâsa ihiyacımız, menfaatimiz hep birdir. Biz úu vatanda
akkaliyetteyiz (azınlık durumundayız), mekteplerimiz kanunen resmî ve
millî ad olunmuyor. Bunların gerek idaresi, gerek manen esbabı terkisinin
(döndürmek) temini tamamen bizim gayretimize yüklenmiútir. Bu a÷ır ve
mühim vazifeyi biz, birbirimize yabancı kaldıkça ifa edemeyiz. Kuvve-i
münferidemizi (bireysel kuvvetleri) birleútirmeli, “organize” olmalı, cemiyet
halinde daha kuvvetli bulunmalıyız.
Türkiye’nin istibdat devrinde sizi bu cemiyete intisap etmekten uzak
tutan bazı görünmez güçler vardı. Çünkü siz hududu istibdada (diktatörlük,
zulum) daha yakın bulundu÷unuz için o istibdadın úiddetine, tahribatına daha
ziyade maruz idiniz. Fakat bugün o istibdat kalmadı. Binaenaleyh artık
cemiyete intisap etmemeniz hiç bir suretle tevil edilemez, ma÷dur haklı
gösterilemez. Cemiyeti Merkeziyenin, iúbu “Hitapnamesi” ile, siz de
Cemiyetin maksadını tamamen anlar ve cemiyete yazılmaya úitab
(koúarsanız) edersiniz. Biz ùimali (Kuzey) Bulgaristan’daki Müslüman
Muallimleri size Cenubi (Güney) Bulgaristan’da bulunan tüm
meslektaúlarımıza iúbu hitapname ile dost ittihadı (birlik anlamındaki
ittihade kelimesi burada el manasında kullanılıyor) uzatıyoruz. Balkanların
úimalinden uzanan bu dost ittihadi o Balkanların Cenubundan sıkacak pek
çok samimi eller bulundu÷una tamamen eminiz.”
Bu hitapnamenin gönderilmesinden kısa bir süre sonra 19 ùubat 1911
tarihinde Plovdiv’deki Müslüman okullarında çalıúan ö÷retmenler bir
toplantı yaparak øslam mekteplerinin durumunu inceledikten sonra Güney
Bulgaristan’da ilk olarak Muallim-i øslamiye Cemiyeti’nin úubesini
açmıúlardır. Balkan savaúlarından sonra böyle úubeler Kazanlık, Sliven,
Stara Zagora, Burgas, Kırcaali, Ardino kasabalarında da açılmıúlardır.
Ardinolu ö÷retmen, gazeteci Ref’et Rodoplu her iki kasabadaki muallimler
úubelerinin açılıúında ve yönetiminde aktif rol oynamıútır. Hasan Sabri
Hoca’nın da Ardino úubesinin çalıúmalarında büyük katkıları vardır.
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Burada vurgulayıp altını çizmek istedi÷im gerçek Muallimin-i øslamiye
Cemiyeti’nin bizim Rodoplara geç geldi÷i durumudur. Bu yüzden “Kırcaali
Haber” gazetesinde Rodopların baúkentinde Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derne÷i’nin (TÜRKSAD) teúebbüsü ile Güney Bulgaristan Türkçe
Ö÷retmenler Derne÷i kuruldu÷una dair haberi okuyunca çok sevindim.
Demek bu defa Rodoplu Türkçe ö÷retmenleri teúebbüsü ele almıúlar ve
Deliormanlıları geçmiúler. Fakat onların bu teúebbüsü aynı zamanda,
ùumen’de yapılan çalıútayın kararlarını gerçekleútirmekte bir ilk adımdır.
Çünkü yukarda okudu÷umuz gibi onların kararlarının birinci noktası
“Türkçe Ö÷retmenleri Derneklerinin Kurulması”nı öngörmektedir.
Rodoplular elini çabuk tutup böyle bir dernek kurmuúlardır. Kendilerini
kutlar, baúarılı çalıúmalar dilerim. Yeni derne÷in tüzü÷ü ve çalıúma programı
elimde olmadı÷ı için, cemiyetin niteli÷i hakkında birúeyler
söyliyemiyece÷im. Ancak haberin kendisi bende en az üç soru uyandırdı.
Bir: Kırcaalide kurulan ö÷retmen derne÷i neden sadece Güney
Bulgaristan’daki Türkçe ö÷retmenleri kapsıyor. Dernek tüm Bulgaristan
çapında bir Türk ö÷retmenler birli÷i olmalı Deliorman, Doburca, Gerlova
bölgelerindeki Türk ö÷retmenlerini de içine almalıdır. Böyle bir derne÷in
merkezi pek âlâ Kırcaalide bulunabilir. Baúkan Deliorman’dan, Dobruca’dan
biri seçilirse merkez ùumen olabilir, Silistra olabilir. Türk Ö÷retmenler
Birli÷i merkezleri sık sık de÷iúmiyor muydu?
øki: Neden bugünkü úekliyle Kırcaali’de kurulan ö÷retmen derne÷i
sadece Türkçe muallimlerini kapsıyor. ølkokullarda, liselerde, hatta
üniversitelerde ders veren birçok Türk aydını var. Bunların Bulgar
meslektaúlarından ayrı olarak bir takım özel durumları, gereksinimleri var,
Kırcaali’de kurulan ö÷retmen teúkilatı Bulgar okullarının çeúitli
kademelerinde çalıúan Türk asıllı bütün ö÷retmenleri kapsamalı ve
birleútirmelidir. Hatta ben daha ileri giderek yeni teúkilata sadece asli
ö÷retmenler de÷il, çeúitli üniversitelerin e÷itimle ilgili fakültelerini (Tarih,
Co÷rafya, Fizik, Kimya, Matematik vs.) bitirmiú, fakat baúka alanlarda
çalıúan Türk aydınları da alınmalıdır, diyorum. Bu anlayıútan hareket ederek
yeni teúkilatın adının Bulagaristan Türk Ö÷retmenler Birli÷i olmasını
öneriyorum.
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Üç: Kurulan teúkilatın niteli÷i nasıl olmalıdır? Bence bu her çeúit
partiden, siyasetten uzak bir meslek sendikası olmalıdır. Sadece genç neslin
e÷itimi ve ö÷retimi ile ö÷retmenlerin mesleki, sosyal durumlarıyle meúgul
olan bir sendika. Bu kadar sendika varken yeni bir Türk ö÷retmen
sendikasına neden ihtiyaç var sorusuna her zaman cevap vermeye hazırım.
Velhasıl yolunuz açık, aydınlık olsun benim Rodoplu soydaúlarım.
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TÜRK MODERNLEùMESøNDE KÖY ENSTøTÜLERø
øsmail ÖZER*
ÖZET
Köy Enstitüleri, köy okullarına ö÷retmen yetiútirmek amacıyla, 1940 yılında
Anadolu'nun 21 ayrı bölgesinde açılmıútır. Bu okulların, özellikle bir köye ve
demiryoluna yakın, geniú arazili yerler olmasına dikkat edildi. E÷itim üretim içindir
anlayıúını benimseyen bu okullarda günlük derslerin yarısı, çeúitli atölye ve
arazilerde geçiyordu. Okuma, araútırma, inceleme ve sanatın bütün dalları destek
görüyordu. Köy Enstitüleri, Baúbakan øsmet ønönü döneminde, Bakan Hasan Ali
Yücel ve e÷itimci øsmail Hakkı Tonguç'un büyük gayretleriyle kurulabilmiúti.
Toplam 17 bin mezun veren bu okullar 1954 yılında kapandı. Köy Enstitüleri,
kuruluú amaçlarının çok üstünde bir baúarı göstermiúlerdir. Köyün, kırsal alanlarda
yaúayanların sorunlarını ortaya koyan ilerici bir kuúa÷ın yetiúmesini sa÷lamıúlardır.
Bu çalıúmamızda Köy Enstitüleri’nin kuruluú amaçları ve etkinlikleri vurgulanacak,
enstitülerin kapatılmasına yol açan olumsuz propaganda ve eleútiriler üzerinde
durulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Köy Enstitüleri, øsmail Hakkı Tonguç, Hasan Âli Yücel,
Türk E÷itim Tarihi.
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THE VILLAGE INSTITUTES IN TURKISH MODERNIZATION
ERA
ABSTRACT
The Village Institutes were founded in 1941 at 21 different places
around Anatolia in order to train teachers for village schools and especially
were built on open land, but close to a railroad station or a village. These
institutes, adopting the concept of "better education for productivity",
accepted bright village children and curriculum consisted of not only regular
lessons but also workshops, ateliers and work-in-fields. Reading,
researching, studying and various parts of art were immensely encouraged in
these institutes. The Village Institutes were established by the great efforts of
the Minister of Education, Hasan Ali Yücel and head master Ismail Hakkı
Tonguç in the time of Prime Minister Ismet Inonu. 17.000 young people
were graduated in total but they were officially closed down in 1954. Village
Education System, which was active in every field relating to social and
cultural life with its branch offices, conducted successful works particularly
in language and literature, theatre, fine arts and social welfare fields. Village
institutes also provided the growth of a young population to help the
problems of the people who live in country. We will point out the target of
foundation and activities of the Village Institutes and also present the
criticism and the negative propagandas about to closing of the Village
Institutes.
Key Words: The Village Institutes, Ismail Hakkı Tonguç, Hasan Ali
Yücel, History of Turkish Education.
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GøRøù
ønsano÷lu çevreyi tanımak, denemek, biriken deneyim ve bilgilerini
yakınlarına aktarmak yetene÷ini kazanmıú, sürekli bir ö÷renme ve ö÷retme
süreci içinde yaúamıútır1. Bu ö÷retme ve ö÷renme sürecinin adı ise e÷itimdir.
E÷itim, bir toplumun gelenek ve göreneklerini, kurumlarını, ideallerini,
tecrübelerini kültürel mirasını nesilden nesile ileten, toplumu daha üstün bir
yaúama düzeyine ulaútırmak için gerekli bilgileri, yeni düúünce ve teknikleri
veren dinamik bir kuvvettir2.
1870’lerde øtalya milli bir devlet haline gelip dünya siyaset sahnesine
çıkarken øtalyan devlet adamı Massimod’ Azeglio “øtalya’yı yarattık úimdi
øtalyanları yaratmalıyız” demiútir. Benzer úekilde TBMM Hükümeti,
Türkiye Cumhuriyeti’ni yaratmıútı ama úimdi kurulan cumhuriyette
cumhuriyetin de÷erlerine dört elle sarılan cumhuriyetçi Türklere ihtiyaç
vardı3 ki bu da ancak e÷itimle mümkün görünüyordu.

1.
CUMHURøYET
DÖNEMøNDE
YETøùTøRME GøRøùøMLERø

KÖY

ÖöRETMENø

Cumhuriyetin ilk yıllarındaki e÷itim düúüncesinin temelinde milli ve
ça÷daú e÷itimi halka ulaútırma gayreti vardır. E÷itimin genel amaçlarını
içeren vatandaúlık e÷itimi kapsamı içerisinde genç neslin cumhuriyet
ideolojisinin temel felsefesine uygun bir zihinsel ve bedensel altyapıya
sahip, üretici ve yaratıcı bir hale getirilebilmesi amaçlanmıútır4. Bütün bu
çabalara ra÷men genç ve Osmanlı Devleti döneminden çok kötü bir “maarif”
miras alan Türkiye Cumhuriyeti gerek örgün e÷itim gerekse de halk e÷itimi
alanında oldukça zorlanmıútır.

1

Cevat Geray, Halk E÷itimi, Ankara, 2002, s. 2-3.
Hikmet Sami Türk, “Niçin Halk E÷itimi?”, Ankara Üniversitesi E÷itim Fakültesi Dergisi,
C 1, No 1-4, 1968, s. 88.
3
Sefa ùimúek, Bir ødeolojik Seferberlik Deneyimi Halkevleri-1932-1951, østanbul, 2002, s.
6.
4
Gürsen Topses, “ Cumhuriyet Dönemi E÷itimin Geliúimi”, 75 Yılda E÷itim, Tarih Vakfı
Yay., østanbul, 1999, s. 12.
2
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Milli E÷itim Bakanı øsmail Safa Bey (Özler) ulusal ve ça÷daú e÷itimin
tüm yurda yaygınlaútırılması amacı ile yayınladı÷ı 25 Kasım 1923 tarihli
“Asri Terbiye ve Maarif Programı” genelgesinde, “Sevgili yurdumuzun her
köúesi cehalet ve irfansızlı÷ın acısı altında muzdarip olmaktadır” diyerek ilk
tahsili fiilen genelleútirmek ve herkese okuma-yazma ö÷retmenin temel
amaçlarından biri oldu÷unu ifade etmiútir5.
Milli E÷itim Bakanı øsmail Safa Bey, çok sayıda ve nitelikli ö÷retmen
yetiútirilmesi maksadı ile 1923 yılında, Amerikalı Profesör John Dewey'I
e÷itim sistemimizi incelemesi için Türkiye'ye davet etmiútir. Dewey,
Türkiye nüfusunun kırsal sahada toplanmasından da hareketle 1924
raporunda, köyler için ayrı köy ö÷retmen okullarının gerekti÷ine ve köy
hayatına uygun e÷itim ve köy ö÷retmeni yetiútirme konusuna yer vermiú, bu
do÷rultuda yeni tip ö÷retmen okullarının kurulması gereklili÷ine iúaret
etmiútir. Dewey, köy okullarında köylülerin ihtiyaçlarını hesaba katmaksızın
kurulabilecek bir Türk milli e÷itim sisteminin ülkenin ihtiyaçları ile
örtüúmeyece÷inden hareketle köy ö÷retmen okulları açılmasını bir
zorunluluk olarak vurgulamıútır6.

1.1. Köy Muallim Mektepleri
2 Mart 1926 tarih ve 789 sayılı Maarif Teúkilatı Kanunu ile Milli
E÷itim Bakanı Mustafa Necati Bey döneminde úehirlerdeki ö÷retmen
okullarından ayrı olarak Köy Muallim Mektepleri’nin kurulması kabul
edilmiúti7. Böylece köye göre ö÷retmen yetiútirme hareketinin ilk


5

Nusret Köymen, Demokrasiyi Kurtaralım, Demokrasiyi Kurtaracak Halk E÷itimidir,
Türkiye Basımevi, østanbul, 1952, s. 24; Cavit Binbaúıo÷lu, Türk E÷itim Düúüncesi Tarihi,
Ankara, 2005, s. 235.
6
John Dewey, Türkiye Maarifi Hakkında Rapor, Devlet Basımevi, østanbul, 1939, s. 14-17;
Buna benzer görüúler yeni olmayıp Dewey öncesinde de gündeme getirilmiútir. 17 ùubat 1923
tarihinde øzmir’de toplanan Türkiye øktisat Kongresi’nde ziraat ve maarif meselesine dair
alınan kararlar arasında; “Köylerdeki ilkokullarda geniú bahçeler, ahır ve kümesler
bulunmalı; bunlar ö÷retmen denetiminde ö÷renciler tarafından iúletilmeli ve böylece çiftçilik
çocuklara “amelî” olarak ö÷retilmelidir. Orta ve yüksek okulları bitiren erkek ve kız
ö÷renciler ve medrese mezunları köylere giderek en az bir yıl ö÷retmenlik yapmalıdırlar”
görüúlerine de yer verilmiútir. Bkz. A. Afet ønan , øzmir øktisat Kongresi 17 ùubat- 4 Mart
1923, TTK Yay., Ankara, 1989, s. 21-22.
7
Osman Kafadar, Türk E÷itim Düúüncesinde Batılılaúma, Vadi Yay., Ankara, 1997, s. 294.
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denemesine giriúilerek, 1927’de “Denizli Erkek Muallim Mektebi, “Köy
Muallim Mektebi”ne çevrilmiú ve Kayseri’nin Zincirdere köyünde ö÷retim
süresi üç yıl olan bir Köy Muallim Mektebi açılmıútır. Köy Muallim
Mektepleri’nde sabahları genel bilgi ö÷leden sonra ise tarım ve el sanatları
dersleri iúlenmekteydi. Ö÷renimlerini tamamlayan ö÷renciler, bakanlı÷ın
kendileri için belirleyece÷i köy okullarında, asgari altı yıl ö÷retmenlik
yapmakla yükümlüydüler8. Bu uygulamadan istenilen sonuçlara
ulaúılamadı÷ı düúüncesi ile1933 yılında vazgeçilmiútir.

1.2 Köy Ö÷retmen Okulları
Köye yönelik ö÷retmen yetiútirme anlayıúı, Dr. Reúit Galip’in 1932
yılında Maarif Vekili olmasıyla tekrar gündeme gelmiú, 1933 yılında Milli
E÷itim Bakanlı÷ında Ziraat ve Sa÷lık Bakanlıklarının temsilcilerinin de
bulundu÷u bir ‘Köy øúleri Komisyonu’ kurulmuútur. Komisyon, ziraat
e÷itimine dayanarak köy kalkınması merkezi fikri etrafında, köyün maddi ve
manevi hayatını de÷iútirecek yeni bir köy ö÷retmeni tipinin yetiútirilmesi
gere÷inin belirtildi÷i bir rapor hazırlamasına ra÷men sadece Ankara, øzmir,
Bursa ve Adana’da köy ö÷retmeni yetiútirmek üzere, 40 günlük kurslar
açılabilmiútir9. E÷itim ö÷retim meselesi CHP’nin 1935 yılı IV. Büyük
Kurultayı’nda da ele alınmıú hazırlanan raporda köyde yaúayan çocukların
köy hayatının ihtiyaçları do÷rultusunda e÷itilmeleri gere÷i üzerinde
durulmuútur10.
Bu do÷rultuda, Saffet Arıkan Bey’in bakanlı÷ı döneminde 1936 yılında
Eskiúehir’in Mahmudiye Köyü’nde bir E÷itmen Kursu açılmıútır. Bunun
amacı, askerde onbaúı veya çavuúluk yapmıú köylü gençleri altı aylık bir
kurstan geçirerek e÷itmen unvanıyla küçük köylere ve üç yıllık ilkokullara
göndererek ö÷retmen sıkıntısına bir çözüm bulmaktı. Bu úekilde köye
ö÷retmen yetiútirme giriúimlerinin ikinci denemesi olan e÷itmen
kurslarından ilki Eskiúehir Çifteler’de ikincisi øzmir Kızılçullu’da hayata

8

Cemil Öztürk, Atatürk Devri Ö÷retmen Yetiútirme Politikası, TTK Yay, Ankara, 1996, s.
150-151.
9
Osman Kafadar, Türk E÷itim Düúüncesinde Batılılaúma, Vadi Yay., Ankara, 1997, s. 294.
10
øsmail Hakkı Tonguç, Canlandırılacak Köy, østanbul, 1939, s. 170.

İsmail ÖZER

776

geçirilmiútir11. Bakanlık, 1938-1939 e÷itim-ö÷retim yılı baúında, Edirne
Karaa÷aç’ta açtı÷ı okulla köy ö÷retmen okulları12 sayısını üçe çıkarmıútır13.

2. KÖY ENSTøTÜLERø
2.1. Enstitülerin Kuruluú Süreci ve Amaçları
Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’de ço÷u úehirlerde olmak üzere
4894 ilkokul vardı. Bu okullarda 9021’i erkek 1217’si kadın olmak üzere
10238 ö÷retmen mevcuttu14.1940 yılına gelindi÷inde 7-16 yaú arası okul
ça÷ında bulunan 2.039.633 erkek çocuktan 661.179 ve 1.713.909 kız
çocuktan 294.380’i okula devam edebilmekteydi15. ùehir ilkokulları beú
sınıflı oldu÷u halde mevcut köy ilkokullarının ço÷u üç sınıflıydı. Bütün
ortaokullar ise nüfusu fazla merkezlerde toplanmıútı16.Türk okullarında
incelemeler yapan Dr. Berly Parker Türkiye’deki çocukların bu úartlarda
hangilerinin ilk tahsil görebileceklerini úansın tayin etti÷ini zira herhangi bir
vilayette ö÷retim ça÷ındaki bir çocu÷un okulu olan bir köyde yaúamasının
tesadüf eseri oldu÷unu belirtmiútir17. Bu durum köy çocuklarını okutmak için
çabuk ve esaslı tedbirler alınması gerekti÷ini açıkça göstermekteydi.
Cumhuriyet e÷itiminin plan ve esasları ile her derece ve türdeki e÷itim
kurumlarının yönetmelik ve programlarının incelenmesi konularının

11

Yahya Akyüz,Türk E÷itim Tarihi, Alfa Basım Da÷ıtım, Ankara, 2001, s. 353-355.
Köy Ö÷retmen Okulları üç kısımdan meydana gelmekteydi. ølkokul kısmı; üç sınıflı köy
ilkokullarından mezun olanlara tam devreli bir ilkokulu bitirme ve böylece köy ö÷retmen
okullarında okuma imkânı sa÷lamaktaydı. Orta kısım ise ö÷retmen okullarına hazırlık vazifesi
amaçlıdır. Bu sınıflara, tam devreli köy okullarını bitirmiú olanlarla birlikte köy ö÷retmen
okulunun ilk kısmını bitirmiú olan ö÷renciler alınmaktaydı. Bu kısımda ö÷renimlerine devam
edecek olan ö÷rencilere ortaokullardaki müfredat programı uygulanmakla beraber, pratik
ziraat ders uygulamaları ile inúaatçılık, demircilik, dülgercilik, kooperatifçilik gibi
mesleklerin ö÷retilmesi öngörülmüútür. Son olarak, ö÷retmen okulu kısmına geçmiú olan
ö÷renci, orta kısımda ö÷renmiú oldukları köy mesleklerinden birini uygulama ve stajını
yapmak suretiyle ö÷retmenlik mesle÷ine hazırlanmaktaydı. Bkz. Öztürk, Atatürk Devri
Ö÷retmen…, s. 154-155.
13
Öztürk, Atatürk Devri Ö÷retmen…, s. 154.
14
Kate V. Wofford, Türkiye ølkokulları Hakkında Rapor, MEB Basımevi, Ankara, 1952, s.
87.
15
Wofford, Türkiye ølkokulları …, s. 23.
16
Amerikan Heyeti Raporundan Maarif øúleri, MEB Basımevi, Ankara, 1939, s. 8.
17
Berly Parker, Türkiye ølk Tahsili Hakkında Rapor, MEB Basımevi, Ankara, 1939, s. 6-7.
12
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gündeme geldi÷i 17-29 Temmuz 1939 tarihleri arasında toplanan I.Millî
E÷itim ùurası’nda köyde e÷itimi yüzde yüz gerçekleútirmek ve köyü e÷itim
yoluyla canlandırmak amacıyla yapılmıú incelemeleri kapsayan ølkö÷retim
Genel Müdürlü÷ünün raporu sunuldu. “Köye Göre Ö÷retmen Yetiútirme
Plan ve Program Komisyonu” ilgili raporu inceleyerek ö÷retmen yetiútirmek
için hızla çalıúma kararı aldı18. Bu kararlar do÷rultusunda ølkö÷retim Genel
Müdürü øsmail Hakkı Tonguç bunları uygulamaya koyabilmek amacıyla
hemen iúe koyulmuú ve yeni tip ö÷retmen okullarını kurma çalıúmalarına
baúlamıútır. Milli E÷itim Bakanı Hasan Âli Yücel bu yeni teúkilata neden
enstitü dediklerini úu úekilde ifade etmiútir. “Buna enstitü denilmesinin
nedeni içerisinde ö÷rencisini amelî çalıúmaya sevk edici, uygulama yaptırıcı
ve meleke kazandırıcı bir takım atölyelerin ve çalıúmaların bulunmasıdır.
Biz Köy Enstitüsünü sadece içerisinde kuramsal ö÷retim yapılan bir kurum
olarak almadık. øçerisinde ziraat sanatları, demircilik, basit marangozluk
gibi amelî birtakım çalıúmalar bulundu÷u için enstitü diye adlandırmayı
uygun gördük”19.
øsmail Hakkı Tonguç, köy enstitülerinin kurulaca÷ı yerleri belirlemek,
mevcut e÷itmen kursları ve köy ö÷retmen okullarının köy enstitülerine nasıl
dönüútürülece÷ini saptamak amacıyla 1939 yılı ortalarında yurt gezisine
çıktı. Bu gezisinde hem okulları inceledi, hem de yönetici ve ö÷retmenlerin
bu konudaki görüúlerini aldı20.Nitekim yapılan çalıúmaların ardından Hasan
Âli Yücel’in ifadesiyle; memleketin istikbali, halkın maarif ihtiyacı ve
köylünün kalkınması bakımından önemli tasarı21 yasalaúması için meclis
gündemine geldi ve 24 maddelik köy enstitüleri yasa tasarısı, 17 Nisan 1940
tarihinde TBMM’de görüúülerek 3803 sayılı yasa olarak kabul edildi22.


18

Pakize Türko÷lu, Tonguç ve Enstitüleri, Türkiye øú Bankası Yay., østanbul, 2009, s. 153155.
19
TBMM Zabıt Ceridesi, D 6, C 26, s. 254.
20
Ayça Turan, Türkiye’de Ö÷retmen Yetiútirmede Akpınar Köy Enstitüsün Yeri ve
Önemi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamıú Yüksek Lisans
Tezi, Samsun, 2009, s. 88.
21
TBMM Zabıt Ceridesi, D 6, C 26, s. 92.
22
Köy Enstitüleri ile ølgili Yasalar, C 1, Köy Enstitüleri ve Ça÷daú E÷itim Vakfı Yayınları,
Ankara, 2002, s. 26.
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2.2. Köy Enstitülerine Kabul ve Kayıt
3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu’na göre “enstitülere tam devreli köy
ilkokullarını bitirmiú sıhhatli ve kabiliyetli köylü çocuklar seçilerek”
alınırlardı23.Köy Enstitülerine müracaat ve kabul úekli úu úekildeydi:
Ö÷renciler bitirdikleri okulun baúö÷retmenine müracaat ederler,
baúö÷retmenler müracaat eden adaylara dair fiúler hazırlarlar ve milli e÷itim
müdür ve memurlarına gönderirlerdi. Milli E÷itim Müdürlüklerince ilgili
enstitüye gönderilen fiúler incelenerek ilk de÷erlendirme yapılırdı. ømtihan
soruları köy enstitüleri tarafından hazırlanarak seçilen ö÷renci isimleri ile
birlikte tekrar milli e÷itim müdürlüklerine gönderilirdi. ømtihan bir komite
tarafından yapılır ve sınav kâ÷ıtları de÷erlendirilmeleri için köy enstitüsüne
gönderilirdi24. Köy enstitüsünde de÷erlendirmeyi yaptıktan sonra kazanan
adayları milli e÷itim müdürlüklerine bildirirlerdi25.Enstitüye girmeye hak
kazanan ö÷rencilere gezici baúö÷retmen veya ö÷retmenler tarafından tebligat
úu úekilde yapılardı:“Çocu÷unuzun enstitüye kabulü için girdi÷i yazılı
imtihanı kazandı÷ından dolayı sizi tebrik ederim. 25-30 Eylül arası
çocu÷unuzu Köy Enstitüsüne götürmenizi ve ba÷lı kâ÷ıtlarla birlikte alt
kısımlarında yazılı belgeleri de birlikte götürmenizi ve bir yanlıúlı÷a meydan
verilmemesi için giderken benimle de temas etmenizi önemle rica
ederim”26.Adayın yanında getirece÷i belgeler úunlardır:1-Kimlik Cüzdanı,
2-Diploma veya ilkokulu bitirdi÷ine dair tasdik edilmiú belge, 3-Yüklenme
senedi, 4-Aúı kâ÷ıdı, 5-Sa÷lık raporu, 6-4,5x6 boyutunda 8 foto÷raf, 7
23

“3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu” Resmî Gazete, 22.4.1940; 1950 yılında yasa úu
úekilde de÷iútirilmiútir: “Köy Enstitülerine köy ve bucaklarla, belediye teúkilâtı bulunan
kasaba mahiyetindeki köy ve bucakların, merkez nüfusu 2000’den aúa÷ı olan ilce
merkezlerinin beú sınıflı ilkokullarını bitiren ve bu yerlerde sakin ve kayıtlı olan çocuklarla,
ailesi köyde oturmakla beraber tam teúkilâtlı okulu bulunmadı÷ı için tahsilini kasaba
okullarında ikmal eden köylü çocuklardan müsteit ve sıhhatli olanlar seçilerek alınır” Bkz.
“Köy Enstitüleri Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının de÷iútirilmesi hakkında
5541 sayılı Kanun”, Resmî Gazete, 18.2.1950
24
“Enstitünüz ö÷renci alma sınavları memurlu÷umuz baúkanlı÷ında üç ö÷retmenden teúkil
olunan bir komisyon huzurunda yapılmıú ve imtihan evrakları ile adaylara ait mevcut
belgeleri birlikte sunulmuútur”, “Yıldızeli Milli E÷itim Memurlu÷u tarafından Pamukpınar
Köy Enstitüsü Müdürlü÷üne gönderilen 16.8.1948 tarih ve 301 sayılı yazı” Pamukpınar
Yatılı ølkö÷retim Bölge Okulu Arúivi, Klasör 13 (Bundan sonraki kullanımlarda PYøBO
úeklinde kısaltılacaktır)
25
Wofford, Türkiye ølkokulları …, s. 97.
26
“Kemaliye 10. Bölge Gezici Baúö÷retmeni Sıtkı Akkano÷lu tarafından yazılan 16.9.1950
tarihli belge” PYøBO Arúivi, Klasör 21.
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Üzerinde velisinin adresi yazılı ve posta pulu yapıúık altı adet zarf, 8-Her
aday yanında bir miktar dönüú yollu÷u bulundurmalıdır.(Belgeleri eksik
olanlar enstitüde açılan sözlü sınava alınmaz ve kaydı yapılmaz)27.
Ö÷renciler için kesin kayıt sırasındaki en büyük problem “taahhüt
senedi” idi. 3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunun “Enstitülere kabul edilenler
sıhhî sebepten gayri sebeplerle müesseseden ayrıldıkları veya çıkarıldıkları
takdirde okudukları müddete isabet eden masraf, kendilerinden veya
kefillerinden alınır”28 maddesinden dolayı köy çocukları kendilerine kefil
bulmakta
zorlanıyorlardı.
Bazı
ö÷renciler
taahhüt
senetlerini
29
yaptıramadıkları için okula kayıt yaptıramazken kefil bulamayan veliler de
okul idaresine baúvurarak kendi çocuklarına kendileri kefil olmak
istiyorlardı30. Köy Enstitülerine Çocuk Esirgeme Kurumundan kaydolan
kimsesiz ö÷rencilerin taahhüt senetleri ise kurum müdürlerince
imzalanmaktaydı31.
Köy Enstitüleri Kanunu’na göre enstitülere köylü çocuklar seçilerek
alınır úeklinde açık bir hüküm olmasına ra÷men uygulamada köy
enstitülerine giriú için ö÷rencilerin babalarının mutlaka çiftçilikle
geçinmeleri veyahut köyde ikamet etmeleri gerekli görülmüyordu. Köylü
olmaları yeterliydi. 1942 yılında Pamukpınar Köy Enstitüsüne kayıt yaptıran
Turgut Göçer’in babası Ramazan Göçer, ønkıúla Köyü ö÷retmeni olmasına
ra÷men aslen köylü olması dolayısı ile çocu÷u enstitüye kabul edilmiútir32.
Fazlı Taútan’ın babası Taútan Taútan øliç kazası hükümet tababetinde odacı
olmasına ra÷men Erzurum’un Elmacık köyünden olması dolayısı ile çocu÷u
enstitüye kabul edilmiútir33. Yine Turan Aktaú isimli ö÷rencinin babası
talebe seçim fiúinde açıkça yazdı÷ı üzere Erzincan Esesi Köyünde bakkal

27

“Adayın yanında getirece÷i belgeler” PYøBO Arúivi, Klasör 21.
“3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanunu”, Resmî Gazete, 22.4.1940.
29
“Kangalın Karakuzu Köyünden øsmail o÷lu Abdin Do÷an tarafından Yıldızeli Köy Enstitüsü
müdürlü÷üne yazılan 16.3.1943 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 1.
30
“Gürün Milli E÷itim Memurlu÷u tarafından Pamukpınar Köy Enstitüsüne gönderilen
9.12.1947 tarih ve 609 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 9.
31
“Sivas Noteri Bekir Sıtkı Karlıkaya tarafından onaylanan 4.12.1944 tarihli taahhütname”
PYøBO Arúivi, Klasör 14.
32
Babasının veya ailesinin çiftçilik bakımından genel durumu: Babası her ne kadar ö÷retmen
ise de aslen köylü olup çiftçilik iúlerini iyi derecede baúarır” Bkz. Turgut Göçer’e ait Köy
Enstitüsü Talebe Seçim Fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 2.
33
“Fazlı Taútan’a ait ait Köy Enstitüsü Talebe Seçim Fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 2.
28
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olması ve çiftçilikle u÷raúmamasına ra÷men çocu÷u enstitüye kabul
edilmiútir34. Enstitüye kabulde ö÷renci velilerinin tarla ve mal varlıklarına da
dikkat edildi÷i söylenemez. Ö÷renci velilerinin bazıları 140 dönüm35 bazıları
20 dönüm36 tarla sahibi iken bazıları ise topraksız köylülerdir37.Yine öksüz
ve yetim olup yetiútirme yurtlarında kalan çocuklar için de bu yasa
uygulanmamıú ve enstitüye kabul edilmiúlerdir38. Yasada görüldü÷ü üzere
aday ö÷rencilerin tam devre yani 5 yıllık bir ilkö÷retimi bitirmiú olmaları
gerekirken o günkü úartlarda Türkiye’de standart bir úekilde ilkö÷retim
imkânı olmadı÷ından ve kimi yerlerde e÷itim üç sınıflı ve e÷itmen tarafından
ders verilen okullarda sürdürülmekte oldu÷undan enstitülere ilkokulu
bitirmemiú ö÷rencilerin de alındı÷ı görülmektedir. Örne÷in Kemah Bölge
Gezici Baúö÷retmeni Muzaffer Atalay,1944 senesinde 3 sınıflı okul mezunu
Kazım ùirin adlı ö÷rencinin enstitüye kabulüne dair bir dilekçe ile
baúvurmuú ve kabul görmüútür. Bu tür ö÷renciler için enstitülerde “talebinin
yetiútirilmesi için“ihzari ve ilkokulu ikmal sınıfı” mevcuttu39.Köy
Enstitülerine ö÷renci aday seçimi zaman zaman köy ihtiyar heyetlerinin
teklifi ile de gerçekleútirilmekteydi. 1931 Silistre do÷umlu öksüz ve yetim
Hasan Üney’e Yıldızeli Karagöl Köyü ihtiyar heyeti sahip çıkarak
kaymakamlı÷a bir dilekçe ile baúvurmuúlar ve “bu öksüzün köy enstitüsüne
gönderilmesi ve sefaletten kurtarılması” dile÷inde bulunmuúlardır40.Kimi
durumlarda ö÷renciler ya enstitüye gelerek ya da dilekçe göndererek bizzat
baúvurma yoluna gitmiúlerdir. Örne÷in Sivas- Karagöl köyünden Kazım
Milli enstitüye úu dilekçe ile baúvurmuútur: “Karagöl okulundan bu yıl
mezun oldum. Aynı köyden fakir bir ailenin çocu÷uyum. Köy ö÷retmeni
olmak istiyorum. Okulunuza girmek için gereken muamelenin yapılmasını,
kabul sınavı açacaksınız günün adresime bildirilmesine emir buyrulmasını

34

“Turan Aktaú’a ait Köy Enstitüsü Talebe Seçim Fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 3.
“Ali Özlüer’e ait Köy Enstitüleri Talebe Seçim Fiúi”, PYøBO Arúivi, Klasör 1.
36
“Ali Avcı’ya ait Köy Enstitüleri Talebe Seçim Fiúi”, PYøBO Arúivi, Klasör 1.
37
“Kazım ùirin’e ait Köy Enstitüleri Talebe Seçim Fiúi”, PYøBO Arúivi, Klasör 1.
38
“Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Sivas ùubesi Baúkanı Hakkı Yaraú tarafından
Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürlü÷üne gönderilen 21.9.1946 tarih ve 116/85 sayılı yazı”
PYøBO Arúivi, Klasör 9.
39
“Kemah Bölge Gezici Baúö÷retmeni Muzaffer Atalay tarafından enstitü müdürlü÷üne
yazılan 21.3.1944 tarihli dilekçe” PYøBO Arúivi, Klasör 1.
40
“Karagöl Köyü øhtiyar Heyeti tarafından ùarkıúla Kaymakamlı÷ına gönderilen 25.9.1944
tarihli dilekçe” PYøBO Arúivi, Klasör 8.
35
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saygılarımla arz eylerim”41. øvriz Köy Enstitüsü mezunu Esat Çınar
Ermenek’in Yukarı Ça÷lar köyünde ilkokulu bitirdikten sonra øvriz’de Köy
Enstitüsü açıldı÷ını duydu÷unu ve 3 gün yürüyerek enstitüye ulaútı÷ını, ilk
önce kaydının yapılmak istenmedi÷ini enstitü bahçesinde yattı÷ını ve nihayet
kaydının yapıldı÷ını belirtmiútir42.
Özellikle ilk açıldıkları dönemde enstitülere ö÷renci bulmak kolay
olmuyordu. Köy enstitülerine ö÷renci bulmak için köyler taranıyor, gezici
ö÷retmenler ö÷renci bulmaya çalıúıyordu. Köylüler çocu÷unu okutmak
özellikle kızını okula vermek istemiyordu43.Köy köy dolaúıp enstitüye 26 kız
ve 63 erkek ö÷renci bulan Tokat Maarif Müdürüne bizzat Milli E÷itim
Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından tebrik gönderilmiútir44. Tokat-Artova
Milli E÷itim Müdürlü÷ü tarafından Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsüne
gönderilen 1946 tarihli bir yazıda ise “ilçemiz köylerinde yakın zamanlarda
ilkokulu bitirmiú köylü çocuk bulunmadı÷ından” geçen yıl baúvurup sınavda
baúarılı olamayan ö÷rencilerin tekrar gönderildiklerini mümkünse bunların
kabulünü istemiúlerdir45. Kemaliye’nin bölge merkezi olan Yuva köyünden
ise enstitüye gitmeye istekli pekiyi derece ile okulu bitiren bulunmadı÷ından
iyi derece ile mezun øbrahim o÷lu Mehmet Ünsal’ın evrakları ile birlikte
gönderildi÷i46 ifade edilmiútir.
Ö÷rencilerin bir bölümü ise ailesinin rızası dıúında enstitüye
baúvuruyorlardı. Eskiúehir Çifteler Köy Enstitüsü ö÷rencilerinden 517
Hüseyin Tezcan da bunlardan birisi idi. Babasının rızası dıúında enstitüde
okumaya baúladı÷ından beri ailesinin ona darıldı÷ını ve mektup dahi
yazmadıklarını enstitü idaresine yazarak yardım istemiútir: “Okula geliúimde
babamdan izinsiz olarak gelmiú idim. Burada yapılan imtihanı iyi derece ile
kazandım. Bu zaman içerisinde babamdan çok az ilgi gördüm. Çünkü kendi

41

“Karagöl Köyünden Kazım Milli tarafından Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürlü÷üne
gönderilen 30.6.1947 tarihli dilekçe” PYøBO Arúivi, Klasör 10.
42
Esat Pınar ile 19.3.2012 tarihinde Mersin’de yapılan mülakat.
43
Mahmut Makal, Açlık Pınarı, Ankara, 1973, s. 32.
44
Mehmet Baúaran, Ö÷retmenim Hasan Âli Yücel, Türkiye øú Bankası Yay., østanbul, 2010,
s. 10.
45
“Artova Milli E÷itim øúyarlı÷ı tarafından Yıldızeli Köy Enstitüsü ve E÷itmen Kursu
Müdürlü÷üne gönderilen 15.4.1946 tarih ve 339-5 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 9.
46
“Kemaliye Milli E÷itim Memurlu÷u tarafından Pamukpınar Köy Enstitüne gönderilen
30.5.1946 tarih ve 312 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 9.
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rızası olmayan bir kutlu yola adım atmıútım. Bunun açık bir belirtisi olarak
babamdan hiç mektup alamadım”47.

2.3. Köy Enstitülerinde E÷itim
Köy Enstitüleri giriúiminin temel fikri, bütün ülkede kırsaldan
baúlayacak bir topyekûn de÷iúme hareketi yaratmaktı. Köy Enstitüleri
denemesi “iú içinde, iú vasıtasıyla, iú için” ö÷retmenler yetiútirmeye yönelik
bir hareket olarak de÷erlendirilebilir. øsmail Hakkı Tonguç bunu“bu hareket
her talebede ruhî ve bedenî faaliyet uyandırmayı, baúka bir tabirle söylemek
lazım gelirse, iú yaparak bir úey ö÷retmeyi ön plana alan bir terbiye
metodudur”úeklinde ifade etmiútir48. E÷itimde yaratıcı düúünceye yer
verilmesi; araútırma, deney ve tartıúmayı gerektiren durumlar yaratılması;
kendi kendine yahut bir araç vasıtasıyla, bir iúi sonuçlandırmaya do÷ru,
planlı olarak çalıúma alıúkanlı÷ı kazandırılması; az zamanda az enerji ile çok
iú yapmanın ö÷retilmesi; çevreye ve topluma etkin uyum yapmayı
sa÷layacak bir gücün kazandırılması, kendi kuvvetlerini denetleyici ve baúka
insanlarla iúbirli÷i yapıcı; becerilerini bir eser haline getirecek güç
kazandıran iú ve konulara yer vermek enstitünün önemli e÷itim ilkeleri
arasında yer almıútır49.Bu noktadan hareketle köy enstitülerinde e÷itim,
kırsal yaúamın temel gereksinimlerini kapsayacak úekilde düzenlenmeye
çalıúılmıútır. Programa göre, toplam 44 saat olan hafta üç temel kısma
ayrılmıútır. Enstitülerde e÷itim ve ö÷renim gören ö÷renciler, 22 saat genel
kültür dersleri, 11 saat tarım ve 11 saatte teknik e÷itim dersleri almıúlardır.
Ayrıca ders süresi 10 ay olan enstitülerde tatil süresi 1,5 ay olarak
saptanmıútır50. E÷itimde yaratıcı düúünceye yer verilmesi; araútırma, deney
ve tartıúmayı gerektiren durumlar yaratılması; kendi kendine yahut bir araç
vasıtasıyla, bir iúi sonuçlandırmaya do÷ru, planlı olarak çalıúma alıúkanlı÷ı
kazandırılması; az zamanda az enerji ile çok iú yapmanın ö÷retilmesi;
çevreye ve topluma etkin uyum yapmayı sa÷layacak bir gücün

47

“Eskiúehir Çifteler Köy Enstitüsü ö÷rencilerinden 517 Hüseyin Tezcan tarafından enstitü
müdürlü÷üne yazılan 18.12.1952 tarihli dilekçe” PYøBO Arúivi, Klasör 17.
48
øsmail Hakkı Tonguç, øú ve Meslek Terbiyesi, Ankara, 1933, s. 9.
49
Cavit Binbaúıo÷lu, “Köy Enstitülerinde Ö÷retim Programları”, Abece, S 49, 1990, s. 60.
50
Yahya Kemal Kaya, ønsan Yetiútirme Düzenimiz, 4. Baskı, Ankara, 1984, s. 194.
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kazandırılması, kendi kuvvetlerini denetleyici ve baúka insanlarla iúbirli÷i
yapıcı; becerilerini bir eser haline getirecek güç kazandıran iú ve konulara
yer vermek de enstitünün önemli e÷itim ilkeleri arasında yer almıútır51.
Köy Enstitülerinde verilen e÷itim programının içeri÷inde yer alan
dersler; kültür dersleri, ziraat dersleri ve teknik dersler olmak üzere, üç
bölümde toplanmıútır. 1943 Köy Enstitüsü Programı’na göre, kültür derleri
114 hafta, ziraat dersleri 58 hafta, teknik dersler 58 hafta, tatiller 30 hafta
olmak üzere 5 yıl 260 hafta e÷itim ve ö÷retim görülmektedir. 1943 yılı
kültür derslerinin içeri÷inde yabancı dil, el yazısı dersleri olmasına ra÷men
1947 programında bu dersler çıkarılmıútır. Ziraat derslerinin içeri÷inde ise,
tarla ve bahçe ziraatı, meyvecilik, zootekni, kümes hayvancılı÷ı, su ürünleri
bilgisi gibi dersler görülmüútür. Teknik derslerde ise, köy demircili÷i ve
dülgercili÷i, yapıcılık, kireççilik gibi ders uygulama a÷ırlıklı ders içerikleri
mevcuttur. Enstitüde kız ö÷rencilerin ders içeriklerinde ise köy ev ve el
sanatları dersleri yer almıútır52. E÷itim-ö÷retim hayatları boyunca ö÷renciler
için gerekli tüm malzeme örne÷in kız atölyesi için gerekli kumaúlar veyahut
duvarcılık demircilik dersleri için tu÷la malası, çekiç, kalay, üstüpü, niúadır
vb. malzeme enstitü tarafından temin edilirdi53.
Bunların dıúında beden ve müzik derslerine de önem verilir enstitü
içerisinde müzik ve beden odası da bulunurdu54.Beden e÷itimi için
enstitünün kurulmuú oldu÷u yere göre yapılabilecek sporlar ve bunların
malzemeleri yine enstitü müdürlü÷ü tarafından temin edilirdi. Örne÷in
Pamukpınar Köy Enstitüsünde kayak dersleri de verilmekteydi. Yine o
dönemde taúrada temini mümkün olmayan müzik malzemeleri de Milli
E÷itim Bakanlı÷ı tarafından temin edilerek gönderilirdi ki enstitülerde en sık
çalınan müzik aletleri mandolin ve kemandı55.



51

Cavit Binbaúıo÷lu, “Köy Enstitülerinde Ö÷retim Programları”, Abece, S 49, 1990, s. 60.
Turan Altuntaú, Bozkırın E÷itim Abideleri, Özgün Yayıncılık, Adana, 1998, s. 11-12.
53
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 17.1.1950 tarihli yazı”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
54
“H.Cahit Akıncı tarafından müdürlük katına yazılan 2.10.1951 tarihli dilekçe” PYøBO
Arúivi, Müdürlük Havale Emirleri Dosyası.
55
“Müzik Ö÷retmeni øzzet Kahvecio÷lu tarafından müdürlük katına yazılan 29.12.1949 tarihli
dilekçe” PYøBO Arúivi, Müdürlük Havale Emirleri Dosyası.
52

784

İsmail ÖZER

øki ay müddetle köylerde staj görerek56enstitü’den mezun olan
ö÷rencilerin ataması Milli E÷itim Bakanlı÷ı vasıtası ile yapılır ve bakanlık
tarafından ö÷rencinin ba÷lı bulundu÷u il milli e÷itim müdürlü÷üne bilgi
verilirdi. Milli E÷itim müdürlü÷ü de ö÷retmenin hangi köyde
görevlendirilmiú oldu÷unu enstitüye bildirirdi. Bunun yeni mezun olacak
ö÷renciye tebli÷i ise enstitü müdürü tarafından yapılırdı57. Ö÷retmenin
gidece÷i köy ve oradaki okul durumu hakkında da kendisine bilgi verilirdi.
Örne÷in, Pamukpınar Köy Enstitüsü 1944 mezunu Mustafa Aras’ın tayin
olunaca÷ı Çemiúgezek Kazasının Sisne köyünde hazineye ait araziden
kendisi için tarla ayrıldı÷ı ve okul binasının da karkas yapısının bitmiú
oldu÷u belirtilmiútir58. Ö÷retmenlerin gidecekleri köylerde e÷er okul binası
yoksa 5210 sayılı kanuna göre o köyde yaúayan ve 18-50 yaú aralı÷ında
bulunan erkekler bunu yapmaya mükelleftiler59.
Köy enstitülerinde yalnızca örgün e÷itim verilmez aynı zamanda
e÷itmenler de e÷itim alırlardı. 3238 sayılı Köy E÷itmenleri Kanunu’na göre
nüfusları ö÷retmen gönderilmesine elveriúli olmayan köylerin ö÷retim ve
e÷itim iúlerini görmek, ziraat iúlerinin fennî bir úekilde yapılması için
köylülere rehberlik etmek üzere köy e÷itmenleri istihdam edilerek Maarif ve
Ziraat Vekillikleri tarafından; ziraat iúleri yaptırılma÷a elveriúli okul veya
çiftliklerde açılan kurslarda yetiútirilirlerdi60. Köy Enstitüleri açıldıktan sonra
bu görevi de üstlenmiúlerdir. E÷itmen adayları e÷itmenli÷e talip olanlar
arasından Milli E÷itim müdürlüklerince görevlendirilen gezici
baúö÷retmenler tarafından seçilmekte ve müdürlükler vasıtası ile enstitülere
sevk edilmekteydiler61. Köy Enstitülerinde e÷itmen adayları dıúında gezici


56

“Enstitü Müdürü Enis Türköz tarafından Mahmut Karada÷’a gönderilen 15.3.1955 tarih ve
292 sayılı telgraf” PYøBO Arúivi, Klasör 15.
57
“Enstitü Müdürü Hüseyin Cibano÷lu tarafından Ali Do÷anay’a gönderilen 3.9.1951 tarihli
yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 7.
58
“Tunceli Maarif Müdürlü÷ü tarafından Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürlü÷üne yazılan
11.5.1944 tarih ve 587 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 2.
59
“ Köy enstitüsü mezunlarının çalıúacakları köylerdeki okul ve evlerin inúaatında 5210 sayılı
kanunun 5,6,7nci maddelerine göre çalıúma mükellefiyetinin uygulanmasına dair esaslar”,
Resmî Gazete, 23.8.1948.
60
“3238 sayılı Köy E÷itmenleri Kanunu” , Resmî Gazete, 24.8.1937.
61
“Tokat Vilayeti Maarif Müdürlü÷ü tarafından Yıldızeli Köy Enstitüsü Müdürlü÷üne
gönderilen 7.7.1945 tarih ve 2287 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 7.
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sa÷lık memurları da e÷itim görürlerdi62.Bunlar hem enstitüde hem de çevre
hastanelerde stajlarını da yaparlardı63.

2.4. Köy Enstitülerinde Sa÷lık
Enstitü ö÷rencileri gerek okul sa÷lık bilgisi derslerinde gerek revir
çalıúmalarında e÷itim yoluyla sa÷lık önlemleri almayı ve ilkyardım, i÷ne
yapma gibi hizmetleri ö÷renmekteydiler64. Ancak elbette ki yüzlerce
ö÷rencinin yatılı olarak kaldı÷ı ve yerleúim bölgelerinden nispeten uzak
enstitülerin ö÷rencilerinin sa÷lıkları kendi kaderlerine terk edilmemiú her
enstitüye aynı zamanda donanımlı bir revir kurularak baúına da bir hekim
“sa÷lıkbaúı” unvanı ile getirilmiútir. Enstitü revirinde yalnızca ö÷rencilerin
muayene ve tedavisi yapılmaz gerekti÷i hallerde enstitü ö÷retmenleri65 ve
enstitü memurları da burada tedavi edilirlerdi66. Enstitü doktorları sadece
enstitü dâhilinde hizmet vermekle kalmamıú mülki amirlerden gelen talep
üzerine enstitü çevresindeki bölgelerde de gerekli durumlarda görev
yapmıúlardır67.Enstitü doktorlarının kendi alanları ile ilgili bilimsel
çalıúmaları takip etmeleri ve imkânlar nispetinde kongre ve benzeri
etkinliklere katılmaları teúvik edilmiútir68.
Enstitü revirlerinin oldukça donanımlı oldukları ifade edilebilir.
Ö÷renci ihtiyaçlarına uygun úekilde yapılan revirlerde banyo dahi

62

“Pamukpınar Köy Enstitüsü müdürlü÷ünce Erzincan Valili÷ine gönderilen 12.6.1946 tarih
ve 4274/15 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 1.
63
“Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından müdürlük katına gönderilen 4.6.1951
tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Revir Giden Evrak Dosyası 1950-1951.
64
Fay Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri, østanbul, 2010, s.412.
65
“Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından Enstitü Müdürlü÷üne gönderilen yazı”
PYøBO Arúivi, Revir ølaç Sarf Dosyası.
66
“Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından Enstitü Müdürlü÷üne gönderilen
Enstitü Katibi Mustafa Ertem ile ilgli 22.5.1950 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Revir ølaç Sarf
Dosyası.
67
“Yıldızeli Cumhuriyet Savcısı Ali Demir tarafından Enstitü Müdürlü÷üne gönderilen
8.5.1950 tarih ve 950/219 sayılı yazı" PYøBO Arúivi, Revir ølaç Sarf Dosyası”.
68
“29.9.1952-3.9.1952 tarihleri arasında yapılacak olan okul hijyeni konulu østanbul XII. Tıp
Kongresine katılması için Yıldızeli Pamukpınar Köy Enstitüsü doktoru da görevlendirilmiútir”
bkz. PYøBO Arúivi, Gelen Evrak Dosyası 1952-1953.
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mevcuttu69.Enstitü ö÷rencisi Mehmet Aydemir’e ait sa÷lık fiúinde 0.25
derece miyop70 Ali Koç’un sa÷lık fiúinde sa÷ gözünün 0.50 miyop71
oldu÷unun belirtilmesi revirde basit göz muayenesi yapılabilecek kadar tıbbi
malzemelere sahip olundu÷u söylenebilir. Revirin ihtiyacı olan ilaçlar enstitü
doktoru tarafından okul müdürüne iletilir ve okul müdürünün de izni ile okul
deposunda mevcut bulunan ilaçların kullanımına izin verilirdi72. Depo ve
revirdeki ilaç durumunu kontrol etmek ve gerekli bilgiyi müdürlü÷e iletmek
de doktorun görevleri arasındaydı73. Enstitü doktoru her hafta ne kadar ilaç
sarf edildi÷ini bir rapor halinde enstitü müdürüne sunardı74. Enstitüde cerrahi
iúlem yapılmazdı. Örne÷in enstitü doktoru tarafından muayene edilen ve
sünnetsiz oldukları tespit edilen ö÷renciler en yakın hastaneye sevk
edilirlerdi75. Yine enstitüde doktor tarafından muayenesi yapılan ancak orada
tedavisi mümkün olmayan hastalar enstitü doktorunun talebi76 ve okul
müdürünün müsaadesi ile tam teúekkülü en yakın sa÷lık
kuruluúuna77ö÷retmen nezaretinde sevk edilirlerdi78.Ö÷rencinin úehir dıúında
tedavisi gerekti÷inde ise ö÷retmenlerinin onlarla birlikte gitmesi mümkün
olmadı÷ından ö÷renciler bizzat ö÷retmenleri tarafından yolcu edilir ve yola
çıkıú saatleri dahi kayıt ve imza altına alınarak enstitü müdürlü÷üne
bildirilirdi79.Enstitü doktoru izinli oldu÷u zamanlarda ise yerine vekâlet

69

“Okul Sa÷lıkbaúı tarafından müdürlük katına yazılan 24.10.1951 tarihli dilekçe” PYøBO
Arúivi, Müdürlük Havale Emirleri Dosyası.
70
“Mehmet Aydemir’e ait muayene fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 4.
71
“Ali Koç’a ait ait muayene fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 4.
72
“Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından Enstitü Müdürlü÷üne gönderilen
20.7.1950 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Revir ølaç Sarf Dosyası.
73
“Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından Enstitü Müdürlü÷üne gönderilen
26.6.1950 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Revir ølaç Sarf Dosyası.
74
“Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından Enstitü Müdürlü÷üne gönderilen
15.9.1950-22.9.1950 Haftalık ølaç Sarfı Çizelgesi” PYøBO Arúivi, Revir ølaç Sarf Dosyası.
75
“Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından Enstitü Müdürlü÷üne gönderilen
Cemal Palut ve Rafet Sa÷ır’ın Numune hastanesine sevkleriyle ilgili yazı” PYøBO Arúivi,
Revir ølaç Sarf Dosyası.
76
“Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından Enstitü Müdürlü÷üne yazılan
23.8.1950 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Revir ølaç Sarf Dosyası.
77
“Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürü Sami Avlaç tarafından Sivas Hastanesi Baútabipli÷ine
yazılan 28.3.1950 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Revir ølaç Sarf Dosyası.
78
“Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürü Sami Avlaç tarafından Sivas Verem Savaú Derne÷i
Baúhekimli÷ine gönderilen 8.6.1950 tarih ve 2-6/749 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Revir ølaç
Sarf Dosyası.
79
“Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürlü÷ü tarafından Ankara Numune Hastanesi
Baútabipli÷ine gönderilen 2.1.1951 tarih ve 8 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 9.
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bekletilmeden en yakın hastaneye sevk edilirlerdi80.
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ö÷renciler

hiç

Gerek il içindeki hastanelere sevk edilen gerekse de Ankara, østanbul
gibi merkezlere gitmesi gereken hasta ö÷rencilere günlük harcırah verilerek;
yol parası, otel ücreti vb. her türlü masrafları enstitü idaresince
karúılanırdı81.Sevk edilen ö÷rencilerin tedavisi de ilgili sa÷lık kurumunca
ücretsiz yapılmaktaydı82. Enstitü ö÷rencilerinin verem gibi dönemine göre
ölümcül hastalıklara yakalanması durumunda enstitü müdürleri durumu Milli
E÷itim Bakanlı÷ı ølkö÷retim Genel Müdürlü÷üne bildirirler ve genel
müdürlük tarafından ö÷rencinin prevantoryum veya sanatoryuma yatırılması
ile ilgili karar çıkarak ücretsiz tedavisi sa÷lanırdı. Ö÷rencinin tedavi
dıúındaki yolluk vb. zaruri masrafları da enstitü bütçesinden
karúılanırdı83.Enstitüler arasında dayanıúma mevcuttu. Özellikle büyük
úehirlerdeki enstitüler taúra kentlerinden sa÷lık problemleri dolayısı ile kendi
úehirlerine gelen enstitülü ö÷rencilere yardım etmekte ve onlara barınma
imkânı sunmaktaydı84.
Enstitüde ö÷rencilerin sa÷lı÷ı gerek idareciler ve gerekse de enstitü
doktoru tarafından yakından takip edilir sa÷lıklarına kavuúmaları için
ihtimam gösterilirdi. Revirde yatan ö÷rencinin hastalık durumlarına göre
özel menüler dahi hazırlanırdı.85 Enstitü ö÷rencilerden Cevat Turan’ın velisi
Yusuf Turan enstitü idaresine yazdı÷ı mektubunda: “O÷lum sizlerin orada

80

“Enstitü Müdürü Hüseyin Cibano÷lu tarafından Sivas Numune Hastanesi Baúhekimli÷ine
gönderilen 22.3.1951 tarih ve 668 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 7.
81
“Enstitü müdürlü÷ünün 9.10.1952 tarihli emirleri ile diúini çektirmek üzere Sivas numune
hastanesine sevk edilen 4-B sınıfından 178 nolu Hamdi Evren’e gidiú-geliú otobüs ücreti, otel
parası ve bir günlük iaúe bedeli karúılı÷ı 5 lira verilmiútir.“4-B ö÷rencilerinden Mehmet ùahin
tarafından imzalanan 9.10.1952 tarihli tutanak” PYøBO Arúivi, Enstitü Gider Dosyası.
82
“Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürü Sami Avlaç tarafından Numune Hastanesi
Baútabipli÷ine gönderilen 8.6..1950 tarih ve 2-6/748 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Revir ølaç
Sarf Dosyası.
83
“Milli E÷itim Bakanlı÷ı ølkö÷retim Genel Müdürlü÷ü tarafından Pamukpınar Köy Enstitüsü
Müdürlü÷üne gönderilen 30.5.1949 tarih ve 63-17/15 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Revir ølaç
Sarf Dosyası; “Arifiye Köy Enstitüsü Müdürü Fehim Akıncı tarafından enstitü müdür
yardımcılı÷ına yazılan 16.2.1949 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 10.
84
“Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürü Sami Avlaç tarafından Hasano÷lan Köy Enstitüsü
Müdürlü÷üne gönderilen 28.1.1950 tarih ve 2-10/60 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 11.
85
“Sıhhiye Memuru Yadigar øyido÷an tarafından Müdürlük katına gönderilen 17.11.1953
tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Gelen Evrak Dosyası 1952-1953.
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tedavi için yaptı÷ınız iyilikleri anlatmakla bitiremiyor. ùükranlarımı sunar
minnettarlı÷ımı bildiririm”86 diye teúekkürlerini sunmuútur. Kimi zaman
ö÷renciler kendi köylerinde tedavi imkânları ve paraları olmadı÷ı için tatil
zamanlarında dahi enstitüye geliyorlardı. Enstitü ö÷rencisi 328 Ali Rıza
Öztürk yaz tatili esnasında vücudunda çıkan yaralara köyünde bakılamadı÷ı
için enstitü revirine gelmiú buradan da Sivas Deri Frengi Hastanesine sevk
edilmiútir87. Enstitü reviri ö÷rencilere her zaman açık tutulmuú ö÷renciler
a÷ır hastalıkları sonrası hava de÷iúimi için kendi istekleri ile evlerine
gönderilirken bile ailelerine mektup yazılarak köyde yeterli beslenme temin
edilemezse ve hastaya ihtimam gösterilemezse hasta ö÷renciye enstitü
kapılarının her zaman açık oldu÷u böyle durumlarda izin süresinin bitiminin
beklenilmemesi rica edilmiútir88.
Enstitülerin genel sıhhi durumları da enstitü doktorlarının denetiminde
idi. Ö÷renci yatakhanelerini gezen Dr. Kemalettin Uçkan Pamukpınar
Enstitüsüne verdi÷i raporda “enstitü yataklı÷ında halen 515 kiúi yatmaktadır.
Bu durum sa÷lık kurallarına aykırı olup ö÷rencilerin ekserisi sabahları baú
a÷rısı ile kalkmaktadır. Bunun sebebi her ö÷renci için en az 5 m3 hava
lüzumlu iken yatılan ortamdaki karbondioksitin fazla olmasıdır. Bu durum
Sivas Sa÷lık Müdürü tarafından da enstitüyü ziyareti sırasında da
belirtilmiútir. Ö÷rencilerin sa÷lı÷ı bakımından bir kısım ö÷rencilerin
buradan alınarak baúka yere yerleútirilmesi89” gere÷ini vurgulamıútır.
Enstitü ö÷rencilerinin sa÷lık durumlarının enstitüde okumaya müsait
olmadı÷ı veyahut sa÷lık problemleri sebebi ile kayıtlı bulundukları
enstitünün muhitinde e÷itim ö÷retim görmelerinin mümkün olup olmadı÷ına
karar verecek yetkili merci de enstitü doktoru idi90.Enstitülerin ilk kuruluú

86

“221 Cevat Turan’ın velisi Yusuf Turan tarafından enstitü müdürlü÷üne gönderilen 8.2.1954
tarihli mektup” PYøBO Arúivi, Klasör 11.
87
“Enstitü Müdürlü÷ü tarafından Sivas Deri Frengi Hastanesi Baútabipli÷ine gönderilen
18.6.1951 tarih ve 1225 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 10.
88
“Pamukpınar ølkö÷retmen Okulu Müdürü Enis Türköz tarafından Ali Arslan’a gönderilen
22.5.1954 tarih ve 856 sayılı yazı” PYøBO Arúivi Klasör 13.
89
“Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan tarafından Enstitü Müdürlü÷üne yazılan 1950 tarihli
yazı” PYøBO Arúivi, Revir Giden Evrak Dosyası 1950-1951.
90
Enstitümüz 3/B sınıfından 269 nolu Hasan Kandemir ve 3/A kümesinden 204 no’lu Dursun
Karakaynak uzun zamandır hasta olup kati sa÷lıklarını kazanabilmek için iklimi müsait baúka
bir enstitüye nakillerinin gere÷ini arz ederim” “Enstitü Sa÷lıkbaúı Dr. Kemalettin Uçkan
tarafından Enstitü Müdürlü÷üne yazılan 2.10.1950 tarihli yazı” “PYøBO Arúivi, Revir Giden
Evrak Dosyası 1950-1951.
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yıllarında Enstitüye giriú için gerekli olan sa÷lık koúulları ayrıntılı bir úekilde
belirtilmemiú ve hükümet tabiplerinin verdikleri sa÷lık raporları yeterli
görülmüútür. Dönemin sa÷lık koúulları çerçevesinde hükümet tabiplerinin
küçük ilçelerde verdikleri bu raporlar ço÷u zaman tam manası ile bir
muayeneyi ihtiva etmemekteydi. Dolayısı ile enstitüye kabul edilen
ö÷rencilerin daha sonra birçok sa÷lık problemleri ile karúı karúıya kalmaları
ve hatta bazılarının müzmin rahatsızlıklar taúıyor olmaları hem e÷itimö÷retimi aksatan hemde enstitü idaresini u÷raútıran meselelere sebebiyet
vermekteydi91.Bunu engelleyebilmek için 1949 yılından itibaren yeni bir
uygulama olarak ö÷rencilerden yine sa÷lık raporu istenilmekle birlikte
enstitüye geliúlerinde enstitü doktoru tarafından yapılan muayene neticesinde
ö÷rencili÷e kesin kabul kararı verilmekteydi92.
Enstitü ö÷rencilerinde görülen en sık sa÷lık problemi tüberküloz
hastalı÷ıdır. So÷uk iklimdeki enstitülerde sıkça görülen bu hastalık iklimi
nispeten daha ılıman bölgelerde bulunan enstitülerde de görülmekteydi93.
Tüberküloz, menenjit gibi hastalıklar enstitülerdeki baúlıca ölüm
sebeplerindendi94.



91
Enstitümüz son sınıf ö÷rencilerinden 476 numaralı Arif Güler tedavi edilmek üzere
hastanenize gönderilmiútir. Kekeme olan bu ö÷renci bu yıl bitirme imtihanlarına girecek
muvaffak olursa ö÷retmen olacaktır. Kekemeli÷i muvaffakiyetinin biricik engelidir. Bu hali
ö÷retmen olmasına da manidir. Tedavi edilip edilemeyece÷i hususunun bildirilmesini
saygılarımla rica ederim. Bkz. “Enstitü Müdürü Ahmet Önertürk tarafından Sivas Numune
Hastanesi’ne yazılan 28.2.1949 tarih ve 6/230 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 6.
92
“Alaeddin Temel’e ait muayene fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 4.
93
“Sabri Civan’a ait ö÷renci dosyası” PYøBO Arúivi, Klasör 10.
94
Hüsnü Yılmaz 1947 Mart ayında rahatsızlanarak enstitü tarafından Sivas Numune
Hastanesine sevk edilmiú 18.3.1947 tarihinde Sivas Numune Hastanesi tarafından 25 günlük
rapor verilerek istirahat etmesi istenilmiútir. Enstitü tarafından memleketine gönderilen Hüsnü
Yılmaz menenjit tüberküloz teúhisi ile 5.5.1947 tarihinde Tokat Devlet Hastanesine yatmıú
ancak 13.5.1947 tarihinde vefat etmiútir. Bkz. “Sabri Civan’a ait ö÷renci dosyası” PYøBO
Arúivi, Klasör 10; Ali Çiltaú 1.3.1951 tarihinde Sivas Numune Hastanesi intaniye servisine
Menenjit TB teúhisi ile yatırılmıú. 4.1951 tarihinde Sivas Numune Hastanesinde vefat
etmiútir. Bkz. “Sivas Numune Hastanesi Baútabibi Dr. Hakkı Derman tarafından Enstitü
Müdürlü÷üne gönderilen 21.4.1951 tarih ve 1000/12 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 16;
Durmuú Uçar 17.5.1947 tarihinden 25.6.1947’ye kadar Sivas Numune Hastanesi dâhiliye
servisinde “tüberküloz tabiatlı peritonit ve zatülcenp” úikâyeti ile yatmıú ve 1.11.1947’de
vefat etmiútir. Bkz. “Suúehri Milli E÷itim Memurlu÷u tarafından Pamukpınar Köy
Enstitüsüne gönderilen 29.12.11947 tarih ve 597 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 6;
Enstitüde vefat eden ö÷rencilerin tüm cenaze masrafları da enstitü idaresince
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2.5. Köy Enstitülerde Disiplin
Enstitülerde disiplin konusunda yönetim-ö÷renci iliúkileri kent
okullarındakinin tersi olmuútur. Enstitülerde birlik ve iú temposu
kurulduktan sonra toplumsal denetim disiplini sa÷lamıútır95. Köy
enstitülerinde her sınıfın bir küme ö÷retmeni olurdu. Küme ö÷retmeni o sınıf
ö÷rencileri için bir abla a÷abey olup parasını yerinde harcamasından,
temizlik, tertip düzen baúarı gibi her konuda baúvurabilecekleri sırlarını
paylaúabilecekleri bir kimse olmaya gayret ederlerdi”96.Enstitü ö÷rencileri
gündüz oldu÷u gibi gece de ö÷retmenleri tarafından denetim altında
tutulmaktaydılar. Nöbetçi ö÷retmenlerin dıúında okul idaresi de nöbetçi tayin
ederek enstitüde iúlerin yolunda gidip gitmedi÷ini denetler ve ertesi gün
aúa÷ıdaki örnekte görülebilece÷i gibi raporunu okul idaresine sunardı:
“9.10.1952 Perúembe gününü 10.9.1952 Cuma gününe ba÷layan gece saat
1.30’da Enstitünün gece hayatını tetkik maksadıyla kalktım. 1-Dıúarı
çıktı÷ımda bekçinin düdük çalarak dolaútı÷ını gördüm. 2-Büyük yataklı÷a
giderek ö÷rencilerin derin bir uykuda yataklık nöbetçilerinin de vazifeleri
baúında oldu÷unu gördüm. 3-‘U’ binası yataklı÷ına geldi÷imde yine
çocuklar derin bir uyku içerisinde iken nöbetçiler de vazifeleri baúında
idiler. 4- Enstitünün di÷er binalarını dolaúıp kilitli olması icap den yerleri
kontrol ettim. Nazarı dikkatimi çekecek hiçbir de÷iúikli÷e rastlamadım. 5Revir binasını dolaútı÷ımda hastaların uykuda olduklarını gördüm. A÷ır bir
hastalık durumu olmadı÷ını müúahede ettim.6- Santral, ambar, yemekhane,
kantin ve di÷er binaların etrafında ikinci defa dolaútım. Saat 2.45’te eve
döndüm97.”
Disiplin dosyalarında daha çok izinden geç gelme derslerden kaçma
gibi olaylar ço÷unluktadır. Köy Enstitüleri hakkında en sert eleútirilerin
geldi÷i nokta disiplin ve denetim meselesidir. Köy Enstitülerinin disiplinsiz,
denetimden uzak yapılar oldu÷u geçmiúte de günümüzde de birçok sıkça dile
getirilen husus olmuútur. Eúref Edip’in Kara Kitap’ta yazdı÷ı úekli ile

karúılanmaktaydı. Bkz. “Müdür yardımcısı Sezai Boyacıo÷lu tarafından müdürlük katına
yazılan 28.5.1952 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Enstitü Gider Dosyası.
95
KIRBY, Türkiye’de Köy Enstitüleri, s. 310-311.
96
Nedim Menekúe, Köy Enstitüleri E÷itim Ö÷retim Üzerine Yazılar 1944-2013, s. 103.
97
“ødare Nöbetçisi Zeki Baúkır tarafından müdürlük katına yazılan 2.10.1952 tarihli yazı”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
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“dinsizlik ve ahlaksızlık merkezleri olan Köy Enstitüleri”98 eleútirisi bunun
en uç örneklerinden birisi olmakla birlikte di÷er eleútirilerden birkaçı úu
úekildedir:
Milli E÷itim Bakanlı÷ı müfettiúi Fethi øsfendiyaro÷lu: “Enstitülerin
kitaplıklarında milli tarihimizi, milli anane ve ahlakımızı kökünden yıkmayı
hedefler mahiyette çok muzır neúriyata rastladı÷ımız gibi Sovyet
diktatörlü÷ünü öven yazılar bile gördük. Her ne kadar bunlara ait pek çok
mahrem raporlar yazmıú isek de Maarif Vekâletinin eski binasında bu
raporlarımızın toplu olarak birikmiú bulundu÷u teftiú reisli÷i odasında
esrarengiz bir surette ani bir yangın çıkmıú ve raporlarımızın hepsi kül
olmuútur”99 diyerek bütün delillerin yok oldu÷unu ifade etse de kendisi de
yazmıú oldu÷u raporlardan bir örnek göstermemiútir. Ayrıca Mihail ùolohov:
Uyandırılmıú Toprak, øgnazioSilone: Ekmek ve ùarap, Maksim Gorki: Ana,
A.J.Cronin: ùahika, Hüseyin Avni ùanda: Reaya ve Köylü, Pearl S. Buck:
Sarı Esirler, Joseph Kessel: Gölgeler Ordusu, Panaitøstrati: Minka Abla,
Sünger Avcısı, Vedat Nedim Tör: Resim Ö÷retmeni gibi kitapların bile
enstitü kütüphanelerinde bulunması “kızıl komünist yuvası” olmaları için
yeterli delil olarak gösterilmiútir100.
Köy Enstitülerine yönelik suçlamalar sadece dıúarıdan gelmemiú bizzat
Köy Enstitüsü mezunu ö÷retmenler tarafından da eleútiriler yapılmıú hatta
baúbakanlı÷a úikâyet mektupları yazılmıútır. “Kastamonu Gölköy
Enstitüsünde her türlü vesileler ile øslamiyet’in ve Kur’an’ın aleyhinde
propagandalar ile kalbimizdeki maneviyat inançlarını silmeye
u÷raúıyorlardı. Hayatın yalnız bu dünyada oldu÷u maneviyatın mevcut
olmadı÷ı, Kur’an’ın beúer tarafından yazıldı÷ı ve Kur’an’ın ancak o
zamanki inançlara bir fayda verdi÷i fakat bu asırda fen, felsefe ilerlemiú
artık Kur’an’a ihtiyaç olmadı÷ı daha buna benzer telkin ve konferanslarla
maneviyatımızı tamamen söndürmeye u÷raúıyorlardı”101.Köy Enstitüsü
mezunu bir ö÷retmenin bu úekilde bir eleútiri yapması dikkat çekici olmakla

98

Eúref Edip, Kara Kitap, østanbul, 1974, s. 35.
Fethi øsfendiyaro÷lu, “Köy Enstitüleri”, Köy Enstitüleri ve Koç…, s. 12.
100
Ali Uygur, “Köy Enstitüsü Ö÷rencilerine Okutturulan Muzır Kitaplar Meselesi”, Köy
Enstitüleri ve Koç…, s. 138.
101
“Mustafa Sungur tarafından Baúbakan ùemseddin Günaltay’a gönderilen 15.12.1949 tarihli
mektup” BCA, 030.01/17.97.22.5.
99
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birlikte ö÷renci iken herhangi bir úikâyeti olmayıp da mezun olduktan sonra
içinde bulundu÷u grupların da etkisi ile bu tip eleútirilerde bulunmuú olma
ihtimali de gözden kaçırılmamalıdır. Bununla birlikte úikayette vaki olan
hadiselerin yaúanmıú olabilece÷i de ihtimal dahilinde olmakla birlikte eldeki
belgelere, enstitü kayıtlarına ve enstitü mezunları ile yapılan mülakatlara
dayanarak köy enstitülerinin kuruluú felsefesinde “dini duyguları köreltme”
diye bir amacın bulunmadı÷ı görülmektedir.
Kızıl Komünist yetiúmekle suçlanılan Köy Enstitüsü mezunları ise
iddiaların aksine kendilerini milliyetçi ve Atatürkçü olarak tanımlamakta ve
komünizm ile alakalı e÷itim hayatları boyunca hiçbir telkin altında
kalmadıklarını ifade etmektedirler.1947-1952 yılları arasında Kastamonu
Gölköy Enstitüsü’nde ö÷renim görmüú olan Sıtkı Demircio÷lu;“Köy
Enstitüsünden Atatürk ølke ve ønkılâplarının bekçisi olarak mezun olduk”102
derken Kepirtepe Köy enstitüsü 1944 mezunlarından Nedim Menekúe
“E÷itim hayatım boyunca komünizmden bahsedildi÷ini duymadım”103
demiútir. Kepirtepe Köy Enstitüsü mezunu Fevzi Berk “oruç tutmak
isteyenler için sahur yeme÷i verilirdi”104 derken yine enstitü mezunlarından
Cemal Yıldırım “Ben Komünist sözünü köye gitti÷imde duydum. Köye izinli
gitti÷imde köyün çocukları arkamdan komünist komünist diye
ba÷ırırlardı”105 demiútir.1944 Kepirtepe mezunu Vehbi Dinçer de “Köy
Enstitülerinin programı, çalıúma sistemi gerçek bir milliyetçili÷i içeriyordu.
Enstitülerin gayri milli oldu÷unu söyleyenler e÷er milliyetçilerse sahte
milliyetçilerdir”106 úeklinde görüúünü belirtmiútir. Kepirtepe’den øvriz’e nakil
olan Hilmi Sert “Ö÷renim gördü÷üm Kepirtepe ve øvriz’de çevreden
duydu÷um enstitüler hakkındaki suçlamalar úaúırtıcı biçimde Konya ve
Tekirda÷’da kelimesi kelimesine aynıydı. Demek ki bu suçlamalar belirli
odaklar tarafından yurt çapında üretiliyor ve enstitülerin kapanmasına
zemin hazırlıyordu. Oysa biz ö÷retmen olup çocuklarımızı okuturken köylü
vatandaúlara hangi konularda yardımcı olabilece÷imizi düúünürdük. Bunları
da tam bir milliyetçi düúünceyle yapma azmiyle yetiútirildik”107demiútir.

102

Sıtkı Demircio÷lu ile 5.10.2009’da Tokat’ta yapılan mülakat.
Nedim Menekúe ile 16.3.2013 tarihinde østanbul’da yapılan mülakat.
104
Fevzi Berk ile 26.12.2012 tarihinde Edirne’de yapılan mülakat.
105
Mehmet Sazak ile 15.3.2013 tarihinde østanbul-Tuzla’da yapılan mülakat.
106
Vehbi Dinçer ile 28.02.2013 tarihinde yapılan mülakat.
107
Hilmi Sert ile 21.2.2013’te Tekirda÷’da yapılan mülakat.
103
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1950 Kepirtepe mezunu Nazmi Uluçay;“Enstitüler mümkün oldu÷u kadar
sosyal çalkantılara uzak yerlerde kuruldu. Milli amaca uygun e÷itim sistemi
uygulandı. ùarkılarımız úiirlerimiz hem milliyetçilik kokardı”108 derken.
Kepirtepe mezunu Fatma Üstün “O vakitler bizler komünizmin bir ideoloji
oldu÷unu bile bilmiyorduk109 demiútir.1949 senesi Kepirtepe mezunu
Hüseyin Geyik ise: “Köy enstitülerinde kız ö÷rencilerin pantolon giymesi
bile komünistlikle iliúkilendirildi”110 diye görüú belirtmiútir.
Köy Enstitüleri millî kuruluúlardır ve cumhuriyet fikir ve idealleri
çevresinde kurulmuúlardır. Köy Enstitülerine giriúte ö÷renci tarafından
doldurulan seçim fiúinde ö÷rencilerin ö÷retmenleri vasıtası ile kendi el
yazıları yazdıkları birer cümle bunu bize gösterebilir: “Köy ö÷retmeni olup
yurdumun ücra köúelerindeki vatandaúlarımı maarif nuru ile aydınlatmak
istemekteyim”111“Biz cumhuriyetin öz evlatlarıyız. Atatürk’ün emanet etti÷i
Türk vatanını yükseltece÷iz”112“Biz köy enstitüsünde okuyaca÷ız, köyümüze
bilgili aydın olarak dönece÷iz. Köyümüze, köylümüze en faydalı eleman
olaca÷ız”113“Dünyanın en eski ulusu Türklerdir. Tarihleri insanlı÷ın tarihi
kadar eskidir. Türklü÷ümüzle ne kadar gurur duysak azdır”114“Ben çiftçi
çocu÷uyum, çalıúıp köy ö÷retmeni olaca÷ım. Köylü cumhuriyetin
özüdür”115.“Ben köylü bir Türk çocu÷uyum. Türk köylüsünün her bakımdan
yükselmesi için bilgi sahibi olması gerektir”116“E÷itim ve ö÷retimden
güdülen usul, bilgiyi yurttaúa maddi, hayatta baúarı elde edilebilir bir cihaz
haline getirmektir. Bunu Köy Enstitüleri tahakkuk ettirmektedir.”117
Bir di÷er iddiasında Milli E÷itim Bakanlı÷ı müfettiúi Fethi
øsfendiyaro÷lu úunları yazmıútır: “Ders zamanları müteaddit defalar
yaptı÷ımız kontrollerde çocuklardan birço÷unun sınıflarda bulunmadıkları
ve okul dıúına kaçtıkları tarafımızdan tespit edilmiútir. Hal böyle oldu÷u

108

Nazmi Uluçay ile 18.3.2013 tarihinde yapılan mülakat.
Fatma Üstün ile 17.3.2013 tarihinde Lüleburgaz’da yapılan mülakat.
110
Hüseyin Geyik ile 16.3.2013 tarihinde Lüleburgaz’da yapılan mülakat.
111
“Mutazim Battal’a ait Köy Enstitüleri Talebe Seçim Fiúi”, PYøBO Arúivi, Klasör 1.
112
“øsmail Bülbül’e ait Köy Enstitüleri Talebe Seçim Fiúi”, PYøBO Arúivi, Klasör 1.
113
“Ömer A÷ır’a ait Köy Enstitüsü Talebe Seçim Fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 2.
114
“Ali Ergün’e ait Köy Enstitüsü Talebe Seçim Fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 2.
115
“Ali Özger’e ait Köy Enstitüleri Talebe Seçim Fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 2.
116
Mustafa Karaköse’ye ait Köy Enstitüsü Talebe Seçim Fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 3.
117
“øsmet Kızıltu÷’a ait Köy Enstitüsü Talebe Seçim Fiúi” PYøBO Arúivi, Klasör 3.
109

794

İsmail ÖZER

halde talebeler hiçbir takibe ve cezaya tabi tutulmuyorlardı. Hatta okuldan
kaçan çocukların úehre gittikleri, úurada burada avare dolaútıkları,
kahvelere üúüútükleri, sinema kapılarında toplandıkları, hatta maalesef
içlerinden bazılarının genelevlere bile gittikleri meydana çıkarılmıútır. Ne
solcu müdürlerin, ne e÷itimbaúıların, ne de ö÷retmenlerden bir kısmının
talebenin yakıúıksız durumları ile hiç ilgilenmedikleri de tarafımızdan tespit
edilmiú bulunmaktadır. Çocukların gerek okul içinde ve gerek müessese
dıúındaki hal ve hareketlerine karúı olan bu açık kayıtsızlık sırf okulun
disiplinini mutlaka yıkmak amacıyla yapılıyordu”118.
Enstitü idareleri yaz tatillerinde bile ö÷renciye ihtiyaç duyan, belirli bir
düzende iúleyen, görev da÷ılımı yapılarak iúleyen faal organik bir yapıydı.
Ö÷rencilerin yaz izinlerinin dıúında izinli olarak bir enstitü dıúına çıkmasına
müsaade edilmezdi. Bu dengeye ne kadar dikkat edildi÷i úu örnekle daha iyi
anlaúılabilecektir. 88 Numaralı Abbas Akan köyünde iúlemiú oldu÷u bir suç
nedeniyle 11 gün hapis cezasına çarptırılmıú ancak enstitünün Cumhuriyet
Savcısına yaptı÷ı baúvuru neticesinde “enstitü ziraat iúleri dikkate alınarak”
ceza dört ay tehir edilmiútir119. Ö÷rencilere ancak aileleri ile alakalı dü÷ün
cenaze gibi acil durumlarda izin verilmekteydi120. Ö÷renciler yıllık izne
giderlerken “kitaplık”, “kooperatif”, “spor”, “müzik”, “demir iúli÷i”,
“marangoz iúli÷i”, “revir” ve “depo memurlu÷undan iliúikleri olmadı÷ına
dair onay almaları gerekmekteydi. Bütün imzalar alındıktan sonra e÷itimbaúı
tarafından “Köy Enstitüsü ö÷renci iliúik kesme ka÷ıdı”nın son kontrolü
yapılır ve onun da onayı ile iliúi÷i kesilip yoklamadan ve karavanadan
düúürülürdü121.Enstitüden izinsiz olarak uzaklaúma veyahut verilen iznin
süresini mazeretsiz olarak uzatmaya verilen ceza ço÷u zaman yaz tatilini
iptal etmek oluyordu. Ancak bunu idare bir yaptırım olarak yerine getirmek


118

Fethi øsfendiyaro÷lu, “Köy Enstitüleri-II”, Köy Enstitüleri ve Koç…, s. 15.
“Yıldızeli Cumhuriyet Müddeiumumîsi Nazir Eyubigil tarafından Pamukpınar köy
enstitüsü müdürlü÷üne gönderilen 29.4.1943 tarih ve 561 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör
7.
120
“Karaözü Köyü Muhtarı Hamza Öztürk tarafından enstitü müdürlü÷üne yazılan 5.12.1947
tarih ve 81 sayılı yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 3.
121
“Mehmet Aydemir’e ait Pamukpınar Köy Enstitüsü ö÷renci iliúik ka÷ıdı” PYøBO Arúivi,
Klasör 4.
119
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yerine ö÷renciden yaz tatilinden vazgeçti÷ine dair bir dilekçe talep
edilmekteydi122.
Ö÷renci enstitüden uzun süre kaçtı÷ı veyahut dönmedi÷i takdirde köy
enstitülerinin 100. maddesi gere÷ince enstitü ile iliúi÷i kesilirdi123.Enstitünün
disiplinini bozmak 1 ay uzaklaútırma,124 kavga çıkarmak ve arkadaúını
yaralamak ise enstitüden atılma ile cezalandırılmıúlardır125.Sigara ve içki
içmek müsamaha gösterilmeyen bir davranıúlardı. Okul disiplin kurulunun
kararı ile sigara içenler 15 gün126içki içenler ise üç ay 127 müddetle okuldan
uzaklaútırma cezası alırlardı. Ceza alan ö÷rencinin ba÷lı bulundu÷u milli
e÷itim müdürlü÷üne yazılıp ö÷rencinin velisinin durumdan haberdar edilirdi.
Böylece hem ö÷rencinin evinden baúka bir yere gitmesine mani olunmaya
çalıúır hem de velisine hangi suçu iúledi÷i bildirilerek denetim sa÷lanırdı128.

122

“Uzun zamandan beridir kötü huylarımı yavaú yavaú bırakarak onların yerine iyilerini
kazanmaya çalıúıyorum. Bugünden itibaren Enstitü idaresini hiçbir izin iste÷imle ve herhangi
bir kabahatimle rahatsız etmeyece÷im. Daima iyi olmaya, bizim yetiúmemiz için verilen her
emri, iúi ve vazifeyi eksiksiz yapmaya çalıúaca÷ım. Ö÷retmenlerimi ve idareyi artık memnun
edecek kusursuz bir talebe olaca÷ım. 15.3.1943 tarihinden 29.3.1943 tarihine kadar ayrı
kaldı÷ım enstitüden bir daha kaçmamaya söz veririm. Bu on beú günlük ayrılı÷a mukabil
büyük tatilde 30 gün iznimin kesilmesini kabul ediyorum. Kusurlarımın affını büyüklerimden
rica ederim122. “Hastalı÷ım dolayısı ile izinli olarak gitti÷im köyümden iki ay geç geldim.
Bugünden itibaren idareyi hiçbir izin iste÷imle rahatsız etmeyece÷im. Arkadaúlarıma
yetiúmek için büyük tatil iznimden vazgeçiyorum. Kusurumun affını diler, dile÷imin kabul
edilmesini rica ederim” “Ömer A÷ır tarafından Enstitü Müdürlü÷üne yazılan 5.5.1943 tarihli
dilekçe” PYøBO Arúivi, Klasör 2.
123
“Mustafa Delibayır’a ait ö÷renci dosyası” PYøBO Arúivi, Klasör 10.
124
“ùevki Tozan’ın velisi Hasan Do÷an’a gönderilen 28.3.1950 tarihli yazı” PYøBO Arúivi,
Klasör 10.
125
“Milli E÷itim Bakanlı÷ı Disiplin Komisyonu tarafından verilen 25.1.1951 tarihli karar”
PYøBO Arúivi, Klasör 10.
126
“Okul Müdürü Enis Türköz tarafından Mehmet Akdemir’e gönderilen yazı” PYøBO
Arúivi, Klasör 4.
127
“ Ali Bozkurt velisi Haydar Bozkurt’a gönderilen 19.4.1950 tarih ve 2-10/481 sayılı yazı”
PYøBO Arúivi, Klasör 9.
128
“Velisi bulundu÷unuz 5-B sınıfı ö÷rencilerinden 512 numaralı o÷lunuz Mehmet Akdemir
sigara içmek ve ö÷retmenine karúı gelmek suçundan dolayı 15 gün müddetle uzaklaútırma
cezası ile yanınıza gönderilmiútir. Bilgi edinilmesini ve kendisine gerekli tembihatın
yapılmasını rica ederim”128 derken bir baúka mektubunda ö÷renci velisine úunları yazmıútır:
“Bizler bir terbiyeci olarak terbiyesini üzerine aldı÷ımız evlatlarımızı cezalandırırken en az
sizler kadar üzüntü duymaktayız. øyi, meziyetli ö÷retmen yetiútirmek; vatana hayırlı evlatlar
kazandırmak vazifelerini ifa ederken bu vazifemizi yaptı÷ımız nisbette kıvanç duymaktayız.
Çocuklarımızın istenilen úekilde yetiútirilmesi ö÷renci velileri ile okul mensuplarının sıkı
iúbirli÷ine ba÷lıdır. Ceza haricindeki bizce yapılan gerekli nasihatler meyanında sizlerinde
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Ö÷rencilerin iddia edilenlerin aksine enstitü içerisinde serbestçe cinsel
münasebette bulunması bir yana evlenmeleri bile yasak ve enstitüden
çıkarılma sebebi idi129. Enstitüde kız-erkek iliúkilerine çok dikkat edilir sınıf
arkadaúlı÷ı dıúında baúka bir düúünceye izin verilmezdi. Enstitüde kız ve
erkek ö÷renciler arasında zaman zaman yakınlaúma olsa da bunlar genelde
basit mektuplaúma ve gönül verme úeklinde olmuútur130.Kız-erkek
ö÷rencilerin birbirleri ile cinsel münasebete girmeleri131 veyahut fiil-i
livata132 en sert úeklide cezalandırılır ve olaya karıúanlar enstitüden
çıkartılırlardı. Ö÷rencilerin gayri ahlaki mekânlara gitmeleri de kesinlikle
yasaktı ve böyle bir olay vukuunda 1 yıl uzaklaútırma ve ardından da baúka
bir enstitüye nakil cezası alırlardı133. Bu tür a÷ır disiplin hadiseleri
enstitülerde genel bir disiplinsizli÷in hâkim oldu÷u yönünde yorum yapmaya
yeter miktarda de÷ildir. Kadın Köy Enstitüsü mezunları ile yapılan görüúme
ve mülakatlarda hiçbir zaman enstitülerde kendilerini rahatsız hissedecek bir
ortam olmadı÷ı yönünde hemfikirdirler: Kepirtepe Köy Enstitüsü
mezunlarından Fatma Üstün “Kız-erkek karma e÷itimli bir okulda
okudu÷uma çok memnunum. E÷itim hayatım boyunca Türk aile ve ahlak
anlayıúına uymayan bir olay görmedim, yaúamadım. Erkek arkadaúlarımız
bizim namus koruyucularımızdı”134 demiútir.Enstitü mezunu ö÷retmenlerden
Ahmet Algı “Bu tür iftiralar cumhuriyet öncesinde de sonrasında ada her
zaman olmuútur. Enstitülerin amaçlarından birisi de iúe bu dedikoduları

lüzumlu ikazlarda bulunmanız o÷lunuz için çok faydalı olacaktır. Zaten bir baba olarak
sizlerin de bizler gibi düúündü÷ünüze inancımız büyüktür. Çocu÷unuzun okuldaki durumunu
ö÷renmek gayesi ile bizlere yazaca÷ınız mektupları cevaplandırmak bizler için bir külfet
de÷ildir. Onların iyi yetiúmesi hususunda faydalı oldu÷una inandı÷ımız her teklif her fikir
hürmetle mukabele görecektir” “Kars Cılavuz Köy Enstitüsü Müdürü Tevfik Yavuzer
tarafından Osman Özmen’e yazılan 13.11.1954 tarih ve 539-1766 sayılı mektup” PYøBO
Arúivi, Klasör 21.
129
“Enstitü Müdürlü÷ü tarafından Karaözü Köyü Muhtarlı÷ına gönderilen 6.9.1946 tarihli
yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 3.
130
“Umulmadık bir günde size karúı içimde beliren sevgi kıvılcımı bir sabah güneúi gibi
ruhumu aydınlatarak sessiz ve sedasız duran gönlüme bir ilkbahar manzarası vermiútir. Sizin
ulviyetiniz bütün özellikleriyle hissiyatıma hâkim olmuú beni size sönmez ve silinmez bir sevgi
ba÷ı ile ba÷lamıútır. Bu ba÷ ikimizde sa÷ kaldıkça üzülmeyece÷imiz kanaatindeyim. Yeter ki
sevgi menbaı olan gönüller bir olsun” “Enstitü Müdürlü÷ü tarafından yazılan 21.9.1950 tarih
ve 1561 sayılı disiplin tutana÷ı” PYøBO Arúivi, Klasör 9.
131
“Milli E÷itim Bakanlı÷ı Disiplin Komisyonu tarafından verilen 20.5.1949 tarihli karar”
PYøBO Arúivi, Klasör 7.
132
“Ö÷renci velisine gönderilen 10.4.1951 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Klasör 9.
133
“623 Ali Erdo÷an’a ait 1952 tarih ve 45 no’lu tasdikname” PYøBO Arúivi, Klasör 11.
134
Fatma Üstün ile 17.3.2013 tarihinde Lüleburgaz’da yapılan mülakat.
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üreten zihniyeti e÷itmek ve ortadan kaldırmaktı”135 derken Bedri Rahmi
Eyüpo÷lu da bu dedikodulara tepkisini úu úekilde dile getirmiútir: “Da÷da,
ba÷da bahçede tarlada bilmem kaç yüzyıldan beri omuz omuza, göz göze, diz
dize çalıúan köy kızları ve delikanlıları okulda aynı sırada oturunca
ahlakları bozuluyormuú! Köyümüze, köylümüze bundan daha büyük bir
sitem, bundan daha büyük bir taú atılmamıútır. Niçin üniversitede,
ortaokulda, ilkokulda ahlakımız bozulmuyor da köy okullarında bozuluyor?
Niçin böyle bir sitem karúısında milletçe do÷rulmuyor, böyle bir úüpheyi
milletçe sinek kovar gibi kovmuyoruz”136 Nitekim 1950-1951 ö÷retim yılında
karma e÷itime son verilerek kızlar ayrı enstitüde toplandı. Bu durum kız
ö÷rencilerin sayısının azalmasına yol açtı. Nitekim 1951-1952 senesinde
Kızılçullu Köy Enstitüsüne 600 ö÷renci müracaat etmiú ancak bunun 60’ı
kabul edilmiútir. Okula alınmayan kızların büyük bir kısmı köylerine
dönmüútür137.

2.6. Köy Enstitülerinde Beslenme ve Ö÷renci øhtiyaçlarının
Karúılanması
Köy Enstitülerinde ö÷rencilerin gerekti÷i úekilde beslenmesi öncelikli
görevlerdendi. Enstitülerde sabah ilk uyananlar ekmekçi ö÷renciler138,depo
ve yemekhanede görevli ö÷renciler ve ö÷retmenleriydi139. Enstitü mutfakları
ö÷renci sayısını karúılayabilecek geniúlikte olurdu. Pamukpınar Köy
Enstitüsü mutfak malzemelerini inceledi÷imizde enstitü mutfaklarının
demirbaúları hakkında fikir sahibi olabiliriz. Enstitü mutfa÷ında 220 adet
bakır karavana,1004 adet bakır tabak,130 adet bakır kepçe, 643 adet bakır su
tası, 90 adet bakır su gü÷ümü, 11 adet bakır tepsi, 13 adet bakır büyük


135

Ahmet Algı ile 1.1.2013 tarihinde Kırıkhan’da yapılan mülakat.
Bedri Rahmi Eyübo÷lu, “Köy Enstitülerine Selâm”, Cumhuriyet, 1.2.1954.
137
Kate V. Wofford, Türkiye ølkokulları Hakkında Rapor, MEB Basımevi, Ankara 1952, s.
89.
138
Kadrolu usta fırıncı gözetiminde çalıúırlardı Bkz. PYøBO Arúivi, Enstitü Gider Dosyası,
“Müdür yardımcısı Sezai Boyacıo÷lu tarafından müdürlük katına yazılan 1.3.1952 tarihli
yazı”.
139
Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri, s. 318.
136
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yemek kazanı 72 adet bakır çay demli÷i140 115 gü÷üm ve9 büyük kazan
mevcuttu141.
Belli baúlı vilayet merkezlerinden uzak yerlere kurulmakta olan
enstitüler, yalnız zirai üretim de÷il aynı zamanda sınai üretim bakımından da
günlük ihtiyaçlarının ço÷unu kendileri sa÷lamak zorunda idiler. Enstitülerin
en önemli günlük ihtiyacı ekmekti. Baúlangıçta Köy Enstitülerindeki yatılı
talebenin ekmeklik unları, Toprak Ofis ùubelerince temin edilmekte idi.
Daha sonra yapılan düzenlemelerle serbest piyasadan da temini yoluna
gidildi142. Ortalama olarak her ö÷renci günde bir somun ekmek tüketiyordu.
Yani enstitülerin günde ortalama 1500 kg ekme÷e ihtiyacı vardı. Bu yüzden
enstitüler kendi de÷irmenlerini143 ve fırınlarını yapmak zorunda olduklarını
görerek bunları inúa etmiúlerdir144.
Enstitüye mal alımları müdürlük tarafından yapılırdı. E÷er mebla÷ 15
bin lirayı aúarsa ihale yolu açılıyor mal alımı úu úekilde gerçekleútiriliyordu:
Öncelikle enstitü müdür yardımcısı ihtiyaç duyulan malzemelerin listesini
müdürlük katına sunardı. Enstitü müdürlü÷ü tarafından içerisinde mal
müdürü, belediye baúkanı enstitü müdür ve müdür yardımcısından oluúan bir
komisyon tarafından ihale yolu ile alım gerçekleútirilirdi. Alınan malzemeler
ö÷retmenler tarafından oluúturulan bir komisyon tarafından muayene
edilerek ve tartılarak ambara alınır ve bu iúlem sonrası da úartnameye uygun
oldu÷una dair rapor hazırlanırdı145.Ö÷rencilerin ihtiyaçlarının karúılanması
için enstitü depolarında daha önceden alınan kumaú veyahut di÷er giyim
malzemeleri daima bulunur lüzumu halinde çıkarılarak enstitü terzihanesinde
elbise, úayak, iç çamaúırı, gömlek, pijama vs. diktirilirdi146.Enstitülerde
ö÷renci ihtiyaçları öncelikli idi. Ö÷rencinin kendisi için hazırlanan elbise


140

“Kalaycı Ahmet Özelma adına düzenlenen 4.9.1952 tarihli makbuz” PYøBO Arúivi,
Enstitü Gider Dosyası.
141
“Zeki Baúkır tarafından müdürlük katına yazılan 5.1.1954 tarihli yazı” PYøBO Arúivi,
Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
142
BCA, FK.30.10.0.0, YN.143.26.16.
143
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 8.8.1951 tarihli rapor”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
144
KIRBY, Türkiye’de Köy Enstitüleri, s. 219.
145
“Muayene komisyon baúkanlı÷ı tarafından düzenlenen 20.8.1952 tarihli rapor” PYøBO
Arúivi, Enstitü Gider Dosyası.
146
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 6.1.1950 tarihli yazı”,
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.

TÜRK MODERNLEŞMESİNDE KÖY ENSTİTÜLERİ

799

veyahut ayakkabıyı e÷er üzerine olmazsa be÷enmeme hakkı vardı. Böyle bir
úikâyet vaki olursa müdürlük konuyu komisyona iletiyor komisyon da
gerekli iúlemleri yürütüyordu147.Ö÷rencilerin giyecekleri elbiselerin ölçüleri
ayrı ayrı alınırdı. Prova için hazır olan elbiseler enstitüye gelir ö÷renci
üzerinde prova edilirdi. ølgili ö÷renci için dikilen ve üzerinde ö÷rencinin
numarası yazılı elbisenin baúka bir ö÷renciye giydirilmesi yasaktı.148
Ayakkabı için de aynı iúlem uygulanır ö÷rencilerin kıúlık postalları ve yazlık
iskarpinleri için ayak ölçüleri tek tek alınarak ayakkabılar dikilir ve teslim
edilirdi149.

2.7. Köy Enstitülerinde Üretim
Enstitülerin yeni açıldıkları günlerde yapılması gereken iúlerden
önceli÷i olmayan yok gibiydi. Yatakhane, yemekhane, çamaúırlık, banyo
temel gereksinimlerdi. Derslilikler, iúlikler, laboratuar, kitaplık, müzik
odaları, vb. birimler de en az onlar kadar öncelikli idi. Yollar, kaldırımlar,
bataklıkların kurutulması, a÷açlandırılması, su yolu kazılarak uzaklardan su
getirilmesi, depo yapılması, elektrik santrali kurulması, tarım alanlarının
iúlenmesi gerekiyordu ki enstitülerin ilk hedefleri bu eksikliklerini gidermek
olmuútur.150. Bu iúlerini tamamlayan enstitüler di÷er enstitülere yardım
etmiúlerdir. Örne÷in.Lâdik, Pazarören ve Akçada÷ Köy Enstitüsü ö÷rencileri
Pamukpınar ve øvriz Köy Enstitülerinin yapımına yardım etmiúlerdir151. Kate
Wofford “Köy Enstitülerinin mimarisi kuruldukları mıntıkaya uyar ve bunlar
umumiyet itibarı ile temiz ve intizamlı köyleri hatırlatır. Binalar seri halinde
1-2 katlı yapılmıú bizzat ö÷renciler tarafından inúa edilmiúlerdir”152 diyerek
ö÷rencilerin yapılarından be÷eniyle bahsetmiútir.

147

“Hayrettin Utkanlar tarafından yazılan 2.2.1955 tarihli rapor” PYøBO Arúivi, Klasör 4.
“Mustafa Tetiker ile yapılan 15.11.1952 tarihli mukavelename”, PYøBO Arúivi, 1952 Mali
Yılı øhale Dosyası.
149
“Mehmet Çaúurluo÷lu ile yapılan 1.11.1952 tarihli mukavelename” PYøBO Arúivi, 1952
Mali Yılı øhale Dosyası.
150
Pakize Türko÷lu, Tonguç ve Enstitüleri, Türkiye øú Bankası Yay., østanbul, 2009, s. 221.
151
ø.Hakkı Tonguç, “Köy Enstitüleri”, Ülkü, Aralık 1941, S 5, s. 3.
152
Kate V. Wofford, Türkiye ølkokulları Hakkında Rapor, MEB Basımevi, Ankara, 1952,
s. 90.
148
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Köy Enstitüleri Kanunu 1. Maddesi köy ö÷retmeni ve köye yarayan
di÷er meslek erbabını yetiútirmek üzere ziraat iúlerine elveriúli arazisi
bulunan yerlerde Maarif Vekilli÷ince köy Enstitüleri açılır”153 úeklindeydi
zira ö÷rencilerin burada pratik yapması amaçlanmıútı. Devlet, köy
ö÷retmenlerine köyün sosyal ve zirai kalkınmasının önderi olma rolü
vermiúti154. Yeni ö÷retmen tipinin köyde önder rolü oynaması sa÷lanarak,
ö÷rencileri onların aileleri ve ö÷rencinin içinde bulundu÷u sosyal ve fiziksel
çevreyi geliútirerek köyün de÷iútirilmesi hedeflenmiútir. Bunun için de
ö÷renciyi üretken hale getirmek ona sorunlara çözüm yolları bulmayı
ö÷retmek lazımdı. Kısıtlı imkânlar içerisinde bulunacakları köylere bu
deneyimleri kazanarak gitmeleri baúarılı olmaları veyahut yetiútirilme
amaçlarına ulaúabilmeleri için gerekliydi. Enstitü kendi kendine yetmeye
çalıúan bir e÷itim kurumu olma amacında oldu÷undan dolayı atölyelerinde
yapılabilecek ve ö÷rencilerin altından kalkabilecekleri iúleri ö÷rencilere
yaptırma yolunu seçmiúlerdi. Bu aynı zamanda e÷itimin de bir parçası idi.
Köy okullarının bitiúi÷inde veya yakınında on dekardan fazla olmamak üzere
bir uygulama bahçesi bulunacak burada ö÷renciler, ö÷retmenleriyle birlikte
bölgenin tarımsal çeúitlili÷ine göre tarım derslerini uygulayacaklardı.
Uygulama bahçesinin iúletilmesi için gerekli fidan, tohum, tarım araçları ve
hayvanlar okul demirbaúına kaydedilmek üzere Millî E÷itim Bakanlı÷ınca
verilecek ödenekle sa÷lanacaktı155. Bütün bunların planlandı÷ı gibi
gerçekleúmesi için de ö÷retmen adaylarının bunları okulda uygulaması
gerekiyordu.
Köy enstitüleri ile ilgili eleútirilerin birisi de ö÷rencilerin çalıútırılması
meselesi idi.1952 Gölköy Köy Enstitüsü mezunu Mehmet Sazak köy
enstitülerde ö÷rencilerin çalıútırılması konusundaki eleútirilere úöyle cevap
vermiútir: “Köy çocukları üç yaúından baúlayarak üretim zinciri içerisinde
sorumluluk almaya baúlarlar. Üç yaúındaki çocuk civciv bekler, beú yaúında
kaz 10 yaúında sı÷ır güder, tarlalara azık taúır. 15 yaúında çift sürmeye,
köylünün yaptı÷ı her iúi yapmaya baúlar. Tüm bunları yaparken yeterli
beslenemez ve terzi elinden çıkma elbiseyi ancak askerde giyer. Oysa köy

153

“Köy Enstitüleri Kanunu”, Resmî Gazete, S.4491, 22 Nisan 1940.
“Köy Okulları ve Enstitüleri Teúkilât Kanunu”, Resmî Gazete, 25.6.1942.
155
“Köy Enstitüsü mezunu ö÷retmelilerle köy sa÷lık memurlarının geçimlerini düzenlemek
üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek Kanun” Resmî Gazete, 10.9.1947.
154
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enstitüsündeki çalıúmalar hem güce uygun hem planlı hem de üretime dönük
ö÷retici ve ustalaútırıcıdır. Onun için de enstitü çıkıúlılar kendilerine güvenli
ve dik duruúludurlar. Yadırganmalarının nedeni de budur. Görevlerini
yapmıú, kimseye e÷ilmemiúlerdir. Çıkarcıların “köy enstitülerinde çocukları
çok çalıútırıyorlardı, eziyorlardı” gibi acıma duyguları sergilemeleri timsah
gözyaúlarıdır”156derken Rüútü Güvenç; “yapılan her çalıúma vatan ve millet
içindi zevkle yaptık”157 demiútir. 1944 Kepirtepe mezunu Halim Nesrin O
zamanki devlet bütçesinin zayıflı÷ı düúünülürse yapılan iúler bütçeye
katkıdır. Enstitüler yaz tatili yapmazlardı. øzinler hariç sürekli okulda idik.
Yapılan iúleri severek yapıyorduk. Memleketin ihtiyacı olan yapıları yapmak
bize onur veriyordu”158 diye görüú belirtmiútir. Pamukpınar Ö÷retmen Okulu
Müdürü Rıdvan Tanrıseven, okula alınacak ö÷rencilerle ilgili mülakat
yapıldı÷ı gün Köy Enstitüsü döneminde yapılmıú bir taú binanın köúesinde
yaúlı bir bey’in eli ile büyükçe bir köúe taúını okúadı÷ını gördü. Merak edip
sebebini sordu÷unda “Sayın Müdürüm, ben köy enstitüsü döneminde bu
okulda okudum ve buradan mezun oldum. Bu gördü÷ünüz binaların ço÷unu
biz yaptık. Bu büyük köúe taúını buraya ben yerleútirdim. Taúı yerine
koymaya çalıúırken baúparma÷ım ezildi ve kesildi”159. Bu örnekten de
görüldü÷ü üzere ö÷rencilerin büyük bir kısmı yapılan iúleri angarya ve boú
olarak görmemiú severek yapmıúlardı.
Ö÷retmen yetiútirilmek üzere Maarif Vekilli÷ince köylerde açılmıú ve
açılacak ö÷retmen okullariyle Maarif ve Ziraat Vekilliklerince köy e÷itmeni
yetiútirilmek maksadıyla 3238 sayılı kanuna göre açılan e÷itmen kursları
ihtiyaçlarına kifayet edecek miktarda Maarif Vekilinin talebi üzerine tahsis
edilecek devlete ait tarla, çiftlik, ba÷ ve bahçe vesaire gibi arazi øcra
Vekilleri Heyetince kararlaútırılacak esaslar dairesinde tefrik ve tespit
olunur160 úeklindeki 3704 sayılı kanun ve 4274 sayılı kanunlara dayanarak
enstitü hudutları arasında hazineye ait arazinin tescil; eúhasa ait olanların
istimlâki için enstitü temsilcisinin de bulundu÷u komisyonlar


156

Mehmet Sazak ile 15.3.2013 tarihinde østanbul-Tuzla’da yapılan mülakat.
Rüútü Güvenç ile 19.2.2013’te Lüleburgaz’da yapılan mülakat.
158
Halim Nesrin øle 14.11.2012 tarihinde Lüleburgaz’da yapılan mülakat
159
Nedim Menekúe, Kapatılıúlarının 50. Yılında Köy Enstitüleri Gerçe÷i, Lüleburgaz,
2005, s. 337.
160
“Köy E÷itmen Kurslarıyla ølk Ö÷retmen Okullarının ødaresine Dair 3704 Sayılı Kanun”,
Resmî Gazete, 14.7.1939.
157
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kurulmuútur161.Bu komisyon ilgili bölgedeki araziler úahsa aitse istimlâk
edilerek bedelinin köy sandı÷ından ödenmesine karar veriyordu162. Enstitü
ö÷rencileri uygulamalı tarım derslerini bu topraklarda yapmıúladır.
Enstitülerde yapılan tarım çalıúmalarına örnek olarak Yıldızeli-Pamukpınar
Köy Enstitüsü’ne bakabiliriz:
Ziraat iúi: Kıú mevsiminin sert gidiúine ra÷men fırsatı kaçırmadan
mütemadiyen kirizma yapan çocuklar mart ayında yaptıkları kirizmalara 10
bin kavak çeli÷i, meyve fidanlı÷ı için 30 kilo çekirdek, açılan hendeklere 5
bin kavak, 4 bin akçaa÷aç ve 4 bin akasya fidanı diktiler. Kıú ekimi dıúında
3,5 ton bu÷day ve 500 kg mercimek, 150 dönüm pancar ektiler. Yalnız mart
ayında ekilen alanı 800 dönümü buldu. 22 Mayısa kadar 10 ton bu÷day, 4
ton arpa, 2 ton mercimek ekilmek suretiyle evvelki ekti÷imiz ekimlerle
birlikte ekim alanı 2 bin dönüme çıkarılacaktır. ønúaat iúi: Yapaca÷ımız
inúaat için Mart ayı içinde lüzumlu malzemenin hazırlı÷ına giriúilmiú, taú ve
alçı ocaklarından çocuklar 100m3’e yakın taú sökmüúlerdir. Ocak
faaliyetine bütün hızı ile devam edilmektedir. Ayrıca kum stokları
yapılmaktadır. Temizlik øúleri: Yine vekilli÷in direktifleri dâhilinde
enstitümüzde ele alınan temizlik iúleri övünülecek bir duruma gelmiútir. Her
gün e÷itim baúının baúkanlık etti÷i bir ö÷retmen toplulu÷u sınıfları,
yatakhaneleri, yemekhane ve sahalarını dolaúarak incelemeler yapmakta ve
üst baú, düzen ve temizli÷i de dâhil oldu÷u halde o günün en temiz sınıfına
úeref bayra÷ı namı ile kontrolle takip edilmekte ve sınıflar arasında bayra÷a
sahip olmak için úuurlu bir rekabet bir kontrolle takip edilmekte ve sınıflar
arasında bayra÷a sahip olmak için rekabet yarıúı do÷maktadır163.
Enstitüler ö÷rencilerine, gömlek 164, yatak yüzü165 dikmek, sıra166sınıf
dolapları ve kitaplıkları167, masa-sandalye yapmak168 vb. gibi enstitü


161

“Pamukpınar Köy Enstitüsü Müdürü ùinasi Tamer tarafından tebli÷ edilen 1092 numaralı
yazı” PYøBO Arúivi, østimlak Dosyası.
162
“Mehmet Batukan, Hüseyin Uzel, Ahmet Karabenli, ùaban Eryılmaz, ve Turan Ayaz
tarafından hazırlanan 23.7.1945 tarihli istimlak mazbatası” PYøBO Arúivi, østimlak Dosyası.
163
Köy Enstitüleri Dergisi I-VIII 1945-1947 , Köy Enstitüsü ve Ça÷daú E÷itim Vakfı yay.,
Ankara, 2005, s. 170.
164
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 26.7.1950 tarihli yazı”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
165
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 14.8.1950 tarihli yazı”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
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iúliklerinde yapılabilecek iúler ö÷renciler tarafından yapılmaktaydı.
Enstitünün mümkün oldu÷unca kendine yeten bir kurum olmasına
çalıúılırken ve ö÷rencilerin okul yararına üretim ve hizmet faaliyetleri
desteklenirken dikkat edilen en önemli husus yapılacak iúin ö÷rencilerin
hayatını veya sa÷lıklarını tehlikeye düúürmemesi idi. Enstitü için satın alınan
odunların kırılması enstitü bacalarının temizlenmesi söz konusu oldu÷unda
çatıların karlı olmasından dolayı bu iú ö÷rencilere yaptırılmamıú ve faal
bulunan 60 baca ücretli temizletilmiútir169, odunlar kırdırılmıú170, kömürler
taúıtılmıútır171. Enstitüde çamaúırhane172 ve fırın173 berber174 gibi hizmet
aksaması görülmemesi gereken yerlerde mutlaka ücretli çalıúanlar
bulunmaktaydı. Enstitülerde üretim bir di÷er kolu döner sermaye iúletmeleri
idi. Enstitü döner sermaye iúletmeleri 3704 sayılı kanuna göre bütün
satıúlarında enstitünün ihtiyacını göz önüne alarak hareket etmek
mecburiyetinde idi. Bu cihetten örne÷in Pamukpınar Köy Enstitüsünde
üretilen bal yine enstitü için satın alınmıútır 175. Bazı enstitülerin döner
sermayelerine ait kamyon ve otobüsleri dahi vardı. Pamukpınar Köy
Enstitüsü
döner
sermaye
iúletmesinin
enternasyonel
marka
176
177
kaptıkaçtısı Fargo ve Chevrolet kamyonları vardı. Bu araçlarla ücreti

166

“Sanatbaúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 1.7.1948 tarihli rapor”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
167
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 6.5.1950 tarihli yazı”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
168
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 28.6.1950 tarihli yazı”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
169
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 10.1.1950 tarihli yazı”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
170
“Müdür yardımcısı Sezai Boyacıo÷lu tarafından müdürlük katına yazılan 9.6.1952 tarihli
yazı” PYøBO Arúivi, Enstitü Gider Dosyası.
171
“Abdullah Tosun tarafından imzalanan 8.6.1950 tarihli tutanak” PYøBO Arúivi, Enstitü
Gider Dosyası.
172
“Müdür yardımcısı Sezai Boyacıo÷lu tarafından müdürlük katına yazılan 4.5.1952 tarihli
yazı”, PYøBO Arúivi, Enstitü Gider Dosyası.
173
“Müdür yardımcısı Sezai Boyacıo÷lu tarafından müdürlük katına yazılan 1.3.1952 tarihli
yazı”, PYøBO Arúivi, Enstitü Gider Dosyası.
174
“E÷itimbaúı Mehmet Yetene tarafından müdürlük katına yazılan 18.3.1953 tarihli dilekçe”,
PYøBO Arúivi, Müdürlük Havale Emirleri Dosyası.
175
“Enstitü Müdürü Ali Öztürk tarafından imzalanan 10.9.1952 tarihli belge”, PYøBO Arúivi,
Enstitü Gider Dosyası.
176
“Makinist Hasan Kaygınok tarafından döner sermaye sorumlu saymanlı÷ına yazılan
18.2.1952 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Müdürlük Havale Emirleri Dosyası.
177
“Döner Sermaya Sorumlu Saymanı Rasim Bircan tarafından müdürlük katına yazılan
29.1.1948 tarihli yazı” PYøBO Arúivi, Müdürlük Havale Emirleri Dosyası.
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mukabilinde insan ve yük taúırlardı. Köy Enstitülerinde üretimin bir di÷er
yönü elektrikti. O dönemlerde elektrik bütün vilayet merkezlerinde bile
sa÷lanmıú de÷ildi. Elektrik Türkiye’nin kırsal bölgelerine ekonomik kanal
yerine e÷itim kanalı ile girdi. Enstitüler birer birer elektrik tesisatı cihazlarını
elde etmeye baúladılar. Zamanla enstitülerde elektrik iúlerinde uzman olan
bir enstitüden di÷erine seyahat eden ö÷retmen ve ö÷renciler yetiúti178.
Enstitülerde elektrik santralleri kurularak burada uzman ekip yanında
ö÷renciler de görev aldılar ve zamanla iúi ö÷renen kimi ö÷renciler di÷er
enstitülerin elektrik iúlerine yardıma dahi gitmiúlerdir179.

2.8. Köy Enstitülerinin Mirası
Elbette ki Köy Enstitülerinin bıraktı÷ı en büyük manevi miras
burada
yetiúen
ö÷retmenlerimiz
ve
onların
yetiútirdikleridir.
Ö÷retmenlerimizin yetiútirdikleri yalnızca ö÷rencileri olmamıú aynı zamanda
çocukları ve aileleri de bu e÷itimin içerisinden geçmiúlerdir. Kepirtepe Köy
Enstitüsü mezunu Rüútü Güvenç’in o÷lu emekli müzik ö÷retmeni Gürsel
Güvenç köydeki yaúantılarını úöyle anlattır:“Annem ve babam Kepirtepe
mezunu idi. Lüleburgaz Kırıkköy’deki yaúantımızı çok iyi hatırlıyorum.
Annem ve babam köyün hem ö÷retmeni, hem sa÷lık memuru, hem terzisi,
hem din hocası velhasıl her úeyi idi. Mesai bitimi diye bir kavram yoktu.
Zaten evimiz de okulun bir bölümü idi. Salonun bir kapısı sınıflara
alçılıyordu. Anne ve babamız öncelikle dürüst bir insan olmayı, hakça
paylaúmayı eúitlik ilkesinden ayrılmamayı, Atatürk ølke ve ønkılâplarına
ba÷lı kalmayı hiç farkında olmadan benli÷imize sindirmiú.180
Kars-Cılavuz Köy Enstitüsü 1947 mezunlarından Hasan Tan’ın o÷lu
emekli ö÷retmen Kutlay Tan köydeki anılarını úöyle dile getirmiútir:
“Babamız almıú oldu÷u e÷itimle köye döndü÷ünde köylüye onlardan biri
oldu÷unu hissettirdi. Böylece onların güvenini kazanarak e÷itime

178

Kirby, Türkiye’de Köy Enstitüleri, s. 220.
“Yapısanat Baúı Ahmet Ertu÷rul tarafından müdürlük katına yazılan 6.12.1947 tarihli yazı”
PYøBO Arúivi, Müdürlük Katına Yazılan Yazılar Dosyası 1947-1954.
180
Gürsel Güvenç ile 12.3.2013 tarihinde østanbul-Feneryolu’nda yapılan mülakat.
179
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hazırlamayı prensip edindi. Halk ö÷retmenlerine güvendi ve onu evlatları
gibi görerek e÷itime sarıldılar. Bu nedenle babamı hiç unutmadılar”181.
Kepirtepe Köy Enstitüsü 1944 mezunu Nedim Menekúe’nin o÷lu Birol
Menekúeise babası ve onun köye kattıkları ile ilgili olarak úunları
söylemiútir: Köy Enstitüsü mezunu bir babanın o÷lu olmaktan çok olumlu
yönde etkilendi÷imi söyleyebilirim. Bunların en baúında okumak araútırmak,
iyi bir yurtsever olmak, ülkenin fakir ve geri bıraktırılmıú halkının
sorunlarını kavrayabilmek ve bunlar üzerinde kafa yormak gibi özellikleri
kazandım. Babamızın evimizde konuútu÷u tek devrim “Kemalist Devrim” idi.
Babam 1946 yılında kendi köyü olan Ahmetbey Köyüne 18 yaúında
baúö÷retmen olarak atandıktan sonra iki köy enstitüsü arkadaúı ile birlikte
büyük hizmetler yapıyorlar. Benim hatırladıklarım úöyledir: Köye bir tohum
arıtma istasyonu kuruyorlar. Köylerine belediye teúkilatı kurulması yönünde
köylüleri bilinçlendirerek sonuç alıyorlar. Köye fenni arıcılı÷ı ö÷retiyorlar.
Köyün giriúine çok güzel bir çam ormanı oluúturuyorlar. Köy ilkokulundaki
iúlikte köylülere kurslar açarak marangozluk ve demir iúlerini ö÷retiyorlar,
1956 yılında köyde amatör futbol kulübü kurarak gençleri futbol basketbol
ve voleybola yönlendiriyorlar, baúlık parasının kalkması için yo÷un çaba
sarf ediyorlar. Köye 8 bin kitaplık bir kütüphane kurarak kültür bakanlı÷ına
devrediyorlar, Köye Tarım kredi kooperatifi kurulması için önayak
oluyorlar. Köy çocuklarının okuyarak lise ve yüksek ö÷renim yapmaları için
yo÷un çaba sarf ediyorlar. Köylüler de 24 saatlerini beraber geçirdikleri
ö÷retmenlerini çok seviyorlardı182.



181
182

Kutlay Tan ile 17.2.2013 tarihinde Yalova’da yapılan mülakat.
D. Birol Menekúe ile 12.3.2013 tarihinde østanbul-Kızıltoprak’ta yapılan mülakat.
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SONUÇ
Türk modernleúme sürecinde köy enstitüleri denemesi önemli bir
merhaledir. Osmanlı Devleti’nde baúlayan modernleúme süreci cumhuriyet
ile birlikte yeni bir aúamaya girmiútir. Türkiye Cumhuriyeti devleti
modernleúmeyi topyekûn bir çaba olarak de÷erlendirerek sosyal-siyasi ve
ekonomik hayatta birbirleri ile iç içe geçen ve destekleyen bir anlayıúla
hareket etmiútir. Köy Enstitüleri uygulamasında e÷itim sayesinde toplumsal
de÷iúimi hızlandırmak amaçlanmıú ve oldukça da baúarılı sonuçlar
alınmıútır. E÷itimin okulun de÷erini tam olarak kavrayamamıú Türk
köylüsüne bu bilinç kısa zamanda kazandırılmıú Türk köylüsünde okuma
bilinci uyanmıútır. Düziçi Köy Enstitüsü mezunu ö÷retmenlerimizden Abdil
Gülen bu noktayı úu úekilde vurgular: “Ben enstitüden gelen e÷itmende ve
ö÷retmende okudum. Bugünkü gibi hatırlıyorum, köylerde okul merakı
patlamıú çevrede ola÷anüstü bir heyecan yaratılmıútı. Halk, çocuklara úiir
okutarak problem sorarak teftiú bile eder ö÷retmenleri de çocukların
bilgisine göre de÷erlendirirdi183.”
Köy Enstitüleri farklı e÷itim ve ö÷retim metodu ve çevreye uyumu ile
dünya e÷itim tarihinin orijinal uygulamalarından birisidir. Köy Enstitülerinin
toplum koúullarına uygun ve gerçekçi e÷itim modeli e÷itim
düzenlemelerinin sahip olması gereken en önemli özelliklerinden birisidir.
E÷itim politika ve çalıúmalarının da sahip olması gereken bu özelli÷in en
önemli düúmanı e÷itim politikalarının günlük siyasal çekiúmelere alet
edilmesidir. Köy Enstitüleri de faal bulundu÷u dönem boyunca kendi dıúında
olarak siyasetin bir cephesi haline gelmiú ve kendi üzerinden yapılan bu
çarpıúmayı kaybeden ne yazık ki enstitüler olmuútur. Sonuç olarak:
“Ben Fatma Üstün. Kepirtepe Köy Enstitüsünü 1947-1948 ö÷retim
yılında bitirdim. Kepirtepe mezunu Süleyman Üstün ile evlenerek
Çerkezköy’ün Yanıka÷ıl Köyüne tayin edildik. Köyde 3 yıllık e÷itimi
sonlandırıp 5 yıla çıkarmıúlardı. Biz de 3 yılda mezun olanları tekrar okula
aldık. Bizim yaúımızda ö÷rencilerimiz vardı. ølk soruları “siz de bizi
bırakacak mısınız? “oldu. Neden diye sorunca “gelen ö÷retmenler úehir
çocu÷u oldu÷u için 1 yıldan fazla kalmıyorlar. Biz de okulda ö÷retmen

183

Abdil Gülen ile 17.3.2012 tarihinde Antalya’da yapılan mülakat.
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olmayınca okuyamıyoruz” dediler. Biz onları 10 yıl bırakmadık. Onların
yalnız ö÷retmeni de÷il anne-babası, avukatı, doktoru olduk"184.


184

Fatma Üstün ile 17.3.2013 tarihinde Lüleburgaz’da yapılan mülakat.
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CUMHURøYET BAYRAMI KUTLAMALARI:
90 YILLIK SÜREÇTEKø DEöøùøM
Bengül BOLAT*
ÖZET
Millî bayramlar ülkelerin tarihsel olarak geçirdikleri evreler ve önemli günlerin
canlı tutulmasındaki en önemli araçlardandır. Bu ba÷lamda, Türkiye’de de özellikle
Millî Mücadele Dönemi olayları millî günleri oluúturmuútur. 23 Nisan, 30 A÷ustos,
19 Mayıs günleri kutlanan bayramların dıúında cumhuriyetin ilan edildi÷i 29 Ekim
günü, 1925’te çıkarılan kanunla, bu gün, yurt dıúı temsilcilikler aracılı÷ı ile ülke
dıúında da kutlanan Türkiye Cumhuriyeti’nin millî bayramı olmuútur.
Cumhuriyet Bayramı’nın ilk kutlanıúından baúlayarak günümüze kadar ki
geçirdi÷i evrelerde, kutlama biçimi olarak çok fazla de÷iúiklik yaúamamakla birlikte,
kutlamaların niteli÷i, katılımın fazlalı÷ı ve coúkusu bakımından ciddi bir de÷iúim
geçirmiútir. Bu de÷iúim Atatürk Dönemi sonrasında artarak devam etmiú, özellikle
Türkiye’de ve dünyada geliúen politikalardan etkilenmiútir. Gerek basın
organlarında, gerek devlet adamlarının mesajlarında ve bayramla ilgili alınan
kararlarda bu de÷iúim gözlenebilmektedir. Özellikle iç politik geliúmeler bayram
kutlamalarını olabildi÷ince gölgelemiútir. Ayrıca halkın katılımı da belli zamanların
dıúında düúük kalmıú, bayram kutlamaları kamu görevlileri, ö÷retmen ve
ö÷rencilerin zorunlu katılımı biçimine dönüúmüútür.
Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet Bayramı, Milliyetçilik, Bayramlar, Milliyet
Sembolleri.



*

Yrd. Doç. Dr., Ahi Evran Üniversitesi, E÷itim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Ö÷retmenli÷i ABD,
bengu4@gmail.com.
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REPUBLIC DAY CELEBRATIONS:
THE CHANGE IN A PROCESS OF 90 YEARS
ABSTRACT
National holidays are among the most important means of keeping the
historical stages of countries and important days alive. In this context, especially the
incidents of the National Struggle Period constituted the national days in Turkey.
Other than holidays that are celebrated on the 23rd of April, 30th of August, 19th of
May; the 29th of October when the Republic was proclaimed, became the national
holiday of the Turkish Republic which is also celebrated abroad with a law
introduced in 1925 by means of representatives in foreign countries.
Republic Day has undergone a number of important changes from the first
celebration until today, in terms of the style, quality of celebrations, as well as the
abundance and enthusiasm of participation. This change increasingly continued
following the period of Ataturk as well and was especially influenced by politics
developing in Turkey and in the world. This change could also be observed on press
organs, messages of states men and decisions about the day. Especially the internal
political developments have considerably embowered the Republic Day
celebrations. Besides, the participation of the public has also decreased except for
certain periods and Republic Day celebrations have become the compulsory
participation of public officers, teachers and students.
Key Words: Republic Days, Nationalism, Celebrations, National Symbols.
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GøRøù
1789 Fransız Devrimi dünya tarihi açısından bir dönüm noktası teúkil
etmiútir. Özellikle devrimin yaymıú oldu÷u milliyetçilik akımları dünya
düzenine ciddi bir farklılık getirmiú, imparatorluklar da÷ılmaya, yerine ulus
devletleri kurulmaya baúlamıútır. Her bir ulus devleti kendi içinde bulundu÷u
úartlara, tarihî olaylarına ve benimsedi÷i rejime göre ulusal günlerini
belirlemeye baúlamıútır. Bayrak, marú, ulusal bayramlar gibi semboller, ulus
devletlerin temelini oluúturmuútur. Bu sembollerden özellikle ulusal günler,
tüm yeni rejimler tarafından sistemin korunması ve güçlendirilmesi için en
önemli unsurlar oldu÷u gibi, milleti bir araya getiren halk ve yönetici
tabakasını buluúturan etkinlikler olarak kabul edilmiútir. (Bolat, 2012:10)
Türkiye’de de millî bayram anlayıúı, Batı’da oldu÷u gibi milliyetçilik
anlayıúına ba÷lı olarak bir geliúim süreci göstermiútir. Bu ba÷lamda, II.
Meúrutiyet dönemi baúlangıcı oluúturmuútur. Bu dönem, siyasal anlamda
Osmanlı Devleti için felaketli yıllar olmuú, ancak bunun yanında dünyadaki
geliúmelere de ba÷lı olarak devletin kurtuluú çareleri milliyetçilikte
aranmaya baúlamıútır. Devleti kurtarma çabası içerisindeki fikir akımları
arasında Türkçülük ön plana çıkmıútır. Vatan, dil, tarih ve millî iktisat
düúünceleri ile millî bilinci oluúturma çabasına giren Türkçüler, Türk
Oca÷ını kurmuúlar, Türk Yurdu ve Genç Kalemler gibi dergilerin etrafına
toplanmıúlardır. (Bolat, 2012: 25; Türkçülerin programları için bkz. Safa,
1996: 30–32)
Bu müessese ve yayınlar aracılı÷ı ile milliyetçilik düúüncesini yaymaya
çalıúırlarken yine bu duyguları arttırmada çok etkili olan millî bayram
kutlaması yapmaları gereklili÷ini de görmüúlerdir. Bu ba÷lamda, Osmanlı
Mebusan Meclisi 23 Temmuz, yani II. Meúrutiyet’in ilanı gününü millî
bayram olarak kabul etmiú, (1 Haziran 1909) böylece Türkiye’nin ilk millî
bayramı kutlanmaya baúlamıútır. (Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi,1909:
87) Bu kutlamalar Cumhuriyet Dönemi’nde 1935’e kadar yapılmakla
birlikte, (Cumhuriyet,1935) cumhuriyetin ilanı ile yerini Cumhuriyet
Bayramı’na bırakmıútır.
Millî Mücadele’nin devam etti÷i yıllarda, meclisin açılıúından bir yıl
sonra 1921’de, moralleri yükseltmek, milliyetçilik duygularını arttırmak
amacıyla mecliste yapılan görüúmeler sonucunda 23 Nisan günü “Millî
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Egemenlik” Bayramı sayılmıú, bu gün 1929’dan itibaren “Millî Egemenlik
ve Çocuk Bayramı” olarak kutlanmaya devam etmiútir. (Cumhuriyet
Ansiklopedisi, I, 2003: 142) Yine Millî Mücadele döneminin önemli
aúamaları olan 19 Mayıs Atatürk’ün Samsun’a çıkıú günü ile 30 A÷ustos
Zaferi’nin kazanılması günleri de ulusal bayramlarımız arasında yer almıútır.
Türkiye’de millî bayram anlayıúı Osmanlı dönemi ve Millî Mücadele ile
baúlamakla birlikte asıl anlamını Cumhuriyet Dönemi’nde bulmuútur. Ulusdevlet anlayıúı ile kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluú günü olan 29
Ekim günü ise cumhuriyetin ilanından hemen bir yıl sonra özel bir
kararname çıkarılarak kutlanmıú, 1925’te mecliste görüúüldükten sonra
Türkiye’nin yurt dıúı temsilcikleri aracılı÷ı ile dünyada da kutlanan “millî
bayramı” Cumhuriyet Bayramı olarak kabul edilmiútir. (TBMM Zabıt
Ceridesi, 1925: 166-167; Baúbakanlık Cumhuriyet Arúivi (BCA),1925)

Atatürk Dönemi Bayram Kutlamaları (1923–1938)
29 Ekim gününün millî bayram olarak kabul edildi÷i 1925’ten 1933’e
kadarki süreçte, bayram, 29 Ekim günü 1 gün olarak kutlanmıú, bu
kutlamalar 1- Resmikabul 2- Resmigeçit 3- Gece düzenlenen fener alayları
ve balo úeklinde yapılmıútır. Bu dönem devrim dönemi oldu÷u için
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının en önemli kısmını da resmigeçitler
oluúturmuútur. Böylece devrim sonucu ülkede kaydedilen geliúmelerin
halkın gözünün önünde resmigeçit aracılı÷ı ile sergilenmesi son derece
önemsenmiútir.
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında iç ve dıú politika ile ilgili
konuların etkili oldu÷u bir gerçektir. Bu durum Atatürk dönemi için de
geçerli olmuútur. Bu ba÷lamda, Atatürk dönemi kutlamaları 1930 öncesi ve
sonrası olarak iki kısımda ele alınabilir. ølk dönem cumhuriyet rejiminin
benimsetilmesi, anlaúılması ve meúruiyetini kabul ettirme çabası içerisinde
geçirilen devrim dönemi olmuútur. Bu durum, Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarının bu yönde úekillenmesine sebep olmuútur. 1920’li yıllarda
yapılan kutlamalarda a÷ırlıklı olarak Osmanlı Devleti’nin son yılları
hatırlatılarak, cumhuriyet güneú figürü ile iúlenmiú ve faziletleri yo÷un bir
úekilde ele alınmıútır. Örne÷in 1927’de yılında yapılan kutlamalarda, kısa bir
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süre önce meydana gelen ùeyh Sait øsyanı olayından dolayı, cumhuriyetin
büyük bir fazilet oldu÷u ve mutlaka sahip çıkılması gereklili÷i
vurgulanmıútır. Yine aynı yıl Atatürk’ün Büyük Nutuk’unu okuması da
bayram haberleri ve yorumlarında bolca kullanılmıútır. (Hâkimiyet-i Milliye,
29-31 Ekim, 1927)
1920’li yıllarda dıú politika açısından da bayramlarda en fazla I. Dünya
Savaúı felaketi sonucunda Mondros ve Sevr Anlaúmaları ile Türklerin
ba÷ımsızlıklarını kaybetmek üzere iken, Millî Mücadele, Mudanya ve Lozan
ile tam ba÷ımsızlıklarını yeniden kazandıkları konularına a÷ırlık verilmiútir.
Yazı ve yorumlarda sıkça bu karúılaútırmalar yapılmıútır. (Cumhuriyet, 29
Ekim 1927; Hâkimiyet-i Milliye, 29 Ekim 1927)
1930’lu yıllar hem iç hem de dıú politika açısından önemli bir de÷iúimin
yaúandı÷ı süreç olmuútur. Bu süreçte Türkiye’de, 1920’lerden itibaren
baúlayan köklü de÷iúim ile e÷itim, kültür ve sosyal alanlarda önemli bir
ilerleme kaydedilmiútir. Dıú politikada ise Türkiye bu süreçte Batı ile ilgili
tüm sorunları çözümlemiú ve Dünya siyasetinde saygın bir konuma gelmeyi
baúarmıútır. Özellikle II. Dünya Savaúı öncesinde ülkeler arasında baúlayan
anlaúmazlıklar ve bloklaúmalar do÷rultusunda bölgede önemli bir devlet
olarak görülmüú, bunun yanında Türkiye dıú politikasında güvenlik politikası
ön plana çıkmıútır. Bu durum Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına da etki
etmiú ve Türkiye 1920’li yıllardaki sadece Sovyetler Birli÷i’ne yakın durma
politikasını bırakıp, çok sayıda devleti de hem bayram kutlamalarına davet
etmiú, hem de bayram de÷erlendirme ve yorumlarında bu dostlukları dile
getirmiútir. (Cumhuriyet, 29 Ekim 1930; Hâkimiyet-i Milliye, 29 Ekim
1930)
Cumhuriyetin ilanının onuncu yılı olması nedeniyle özellikle önem
verilen 1933 Cumhuriyet Bayramı hazırlıkları uzun yıllar boyunca
kendisinden sonraki dönemleri etkilemiú ve örnek teúkil etmiútir. Nitekim
Türkiye Cumhuriyeti on yılda çok önemli de÷iúim gerçekleútirmiútir. Bu
de÷iúimin tüm dünyaya duyurulması son derece önemsenmiútir. Onuncu
yılda Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 28 Ekim’de baúlayıp, 30 Ekim’de
sona ermiú, böylelikle üç günlük bir kutlama düzenlemesi yapılmıútır.
Cumhuriyetin onuncu yılına verilen önem bayram kutlamalarına da etki
etmiú ve bu yıla özel bir kutlama kanunu çıkarılmıútır. (BCA, 1933)
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Bu yıl yapılan programlar neredeyse günümüze kadar etki etmiú, birçok
kutlama úekli kaldırılmıú olmakla birlikte özellikle, Atatürk’ün 10. yıl Nutku
ile Faruk Nafiz Çamlıbel ile Behçet Kemal Ça÷lar’ın yazdıkları ve Cemal
Reúit Rey’in besteledi÷i 10. Yıl Marúı her yıl tekrar etmiú ve slogan haline
gelmiútir.
Cumhuriyetin ilk yıllarında baúta Cumhuriyet Bayramı olmak üzere tüm
ulusal bayramların, daha coúkulu, halkın yüksek katılımı ile geçti÷i
söylenebilir. Baúta onuncu yıl olmak üzere bayram programları özenle
hazırlanmıú ve hemen her yıl yeni bir takım uygulamalar görülmüútür.
ølk yıllarda cumhuriyet bayramlarının bu kadar coúkulu olması çeúitli
sebeplerle izah edilebilir.
Bu yıllarda devlet tarafından yürütülen politika; henüz yeni olan
cumhuriyet rejiminin yerleútirilmesi ve halka benimsetilmesi üzerinde
temellendirilmiútir. Dolayısıyla cumhuriyetin getirdi÷i yeniliklerin en fazla
sergilendi÷i bayram kutlamalarına halkın geniú katılımının sa÷lanmasına
büyük önem verilmiú ve bu katılım bayramın coúkusunu arttırmıútır. Ayrıca
bu dönemlerde halkın I. Dünya Savaúı felaketi ile Millî Mücadele sonrası
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluúuna tanık olmaları, ekonomik úartların
düzelmesi ve millî egemenli÷in esas alındı÷ı siyasi yaúam gibi faktörler
bayram kutlamalarının coúkunlu÷unu arttırmıútır. (Geniú Bilgi øçin bkz
Bolat, 2012: 54-212)

ønönü Dönemi (1938–1950)
Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ölümü üzerine, 11 Kasım
1938’de cumhurbaúkanlı÷ı koltu÷una øsmet ønönü oturmuútur. ønönü’nün
döneminde kültür, ekonomi, e÷itim gibi alanlarda genel olarak Atatürk
Dönemi devamı niteli÷inde geliúmeler kaydedilmiútir. Bu dönemin ilk altı
yılı II. Dünya Savaúı’na rastlamıú, Türkiye savaúa katılmadı÷ı halde, ciddi
bir úekilde etkilenmiú, özellikle de ekonomik olarak büyük bir çöküntü
süreci yaúanmıútır. (Geniú bilgi için bkz. Koçak, 1996)
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1939–1945 yılları arasında Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının
birbirleri ile neredeyse aynı oldu÷u söylenebilir. Kutlamalar genel olarak
Atatürk dönemindeki kutlamaların tekrarı úeklinde olmuútur.
ønönü döneminin ilk altı yılı II. Dünya Savaúı dönemi olması tüm
alanlara etki ederken, bayram kutlamaları da nasibini almıú ve resmigeçit
törenlerindeki yeniliklerin sergilenmesinin yerini askeri geçitler almaya
baúlamıútır.
Bu yıllarda basında ve devlet adamlarının de÷erlendirmelerinde,
Türkiye’nin her an savaúa girebilece÷i endiúesi yer alırken, bir taraftan da
güven verme politikası izlenmiú ve askeri geçitlerde de ordunun hem e÷itim
ve güç, hem de teçhizat bakımından zenginli÷i sergilenmeye çalıúılmıútır.
1946 sonrası ise savaúın bitti÷i yıllardır. Ancak bu yıllara damgasını
vuran en önemli konu, Türkiye’de çok partili hayata geçiú olmuútur.
Dolayısıyla iç politikada yaúanan geliúmelerin önceki yıllara nazaran daha
yo÷un bir úekilde, bayram kutlamalarına etki etmesi bu dönemden itibaren
artmaya baúlamıútır.
Daha önceki yıllarda yapılan Atatürk, cumhuriyet ve inkılâp vurguları
giderek azalmaya baúlamıútır. Aynı zamanda Atatürk Dönemi’nin dikkat
çeken uygulamalarından olan halk kürsülerinin 1946’dan itibaren
kaldırılmasının da çok partili hayatla ilgili oldu÷u görülmektedir. Özellikle
basında iktidar ve muhalefet gazeteleri çok partili hayatı, bayram kutlama ve
de÷erlendirmelerine yansıtmıúlar ve iktidar muhalefet çatıúmaları bayram
kutlamalarına damgasını vurmaya baúlamıútır. Öyle ki ço÷u zaman bu
çekiúmeler bayram etkinliklerinin önüne geçmiútir.
øç politika konularında oldu÷u gibi dıú politika hususları da bayram
kutlamalarına etki etmiútir. II. Dünya Savaúı bittikten sonra, dünyada
dengeler de÷iúmiú ve ABD ve Sovyetler Birli÷i úeklinde iki kutuplu bir
düzen oluúmaya baúlamıútır. Bu geliúmeden itibaren devletlerarası iliúkiler
bu kutupların etrafında úekillenme yoluna girmiútir. Türkiye ise savaú
boyunca yürütmeye çalıútı÷ı tarafsız ve savaúa girmeden kaçınma politikası
sebebiyle Sovyet tehlikesi ile karúı karúıya kalmıú, ABD’ye dayalı bir
politika izlemeye baúlamıú ve bu úekilde dıú politikada meydana gelen bu
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geliúme bayram kutlamalarına da etki etmiútir. 1946 sonrası yapılan
bayramlarda basında verilen haber ve yorumlarda, artık iliúkilerin çok so÷uk
hale geldi÷i Sovyetlerden bahsedilmezken, ABD ve øngiltere’de yapılan
kutlama ve etkinlikler sıkça iúlenmiútir. (Geniú Bilgi øçin bkz. Bolat,
2012:213-300)

Demokrat Parti Dönemi (1950–1960)
Türkiye’de çok partili hayata 1946 yılından itibaren geçilmesinin
ardından, bu yıl yapılan seçimlerde CHP tekrar iktidar olmuú, ancak 1950
genel seçimlerinde CHP’nin 27 yıllık iktidarı sona ermiútir. Bu seçimlerin
sonucunda 1946 yılında kurulan Adnan Menderes’in genel baúkanı oldu÷u
Demokrat Parti iktidara gelmiútir.1950–1960 yılları arasında ülkeyi yöneten
Demokrat Parti tarafından kurulan hükümetler, 1950–1954 yıllarında en
güçlü dönemlerini yaúamıútır. Gerek ABD ile kurulan yakın iliúkiler, gerekse
de Truman Doktrini ve Marshall yardımı sonucunda Türkiye’ye gelen
paralar sayesinde hızlı bir kalkınma sa÷lanmıútır. Bunların yanında CHP’nin
özellikle iktidarlarının son dönemlerindeki ekonomik sıkıntılar ve toplum
üzerinde tek partinin yarattı÷ı baskının halkı yıldırması sonucunda yeni
iktidar memnuniyetle karúılanmıútır. DP ilk iktidarı döneminde sa÷ladı÷ı
ekonomik iyileútirme, kalkınma ve özgürlükçü yaklaúımları halkın yanı sıra
baúta basın olmak üzere birçok kesimin takdirini kazanmıútır. Bu iyimser
hava bayram kutlamalarında da hissedilmiú basında yapılan yorumlarda asıl
cumhuriyet rejiminin bu dönemde yaúanmaya baúladı÷ı vurguları
yapılmıútır. (Zafer, 29 Ekim 1953)
Ancak bu iyimser hava Kıbrıs sorunun patlak vermesi ve Batı
Blo÷u’nun Türkiye’den uzaklaúmaya baúlaması ile birlikte, yerini sıkıntılı
bir sürece bırakmaya baúlamıútır. Dıú politikada artan Sovyet tehdidine
karúılık zaman zaman çok büyük eleútirilere neden olan bir dıú politika
izlenmiú ve bu ba÷lamda baúta ABD olmak üzere batılı devletlerle daha
yakın iliúkilere girilmiútir. Nitekim gerek iç, gerekse de dıú politikadaki
bozulmalar 27 Mayıs 1960 yılında bir askerî müdahale ile sonuçlanacak
kadar gergin hale gelmiútir. (Geniú Bilgi øçin Bkz. Ero÷ul, 2003)
DP döneminde, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının biçim olarak
geçmiú dönemlerle aynı yapıldı÷ı görülmekle birlikte ciddi de÷iúikliklere
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u÷ramıútır. Örne÷in bu dönemde cumhuriyet baloları kaldırılmıú,
kutlamalarda ciddi bir sönüklük oluúamaya baúlamıútır. Gerek dıú politika
gerekse de iç politikadaki yaúanan gerginlikler bayram kutlamaların
etkilemiútir. 1955’ten itibaren bayram kutlamalarına yönelik haber ve
yorumlarda iktidar-muhalefet çekiúmeleri ana konu olmaya baúlamıútır.
Özellikle Cumhuriyet Bayramı’na yakın günde yapılan 27 Ekim 1957
seçimlerinin çok tartıúmalı olması, yeniden iktidar olan DP’nin bu
seçimlerde hile yaptı÷ı, seçim pusulalarını yok edip CHP’nin oylarını
azalttı÷ı gibi iddiaların ortaya atılması bu yıl yapılan Cumhuriyet Bayramı’nı
gölgelemiútir.1958’de yapılan törenlerde ise iktidar ile muhalefet arasındaki
gerginli÷in, bir önceki cumhurbaúkanı ve CHP Genel Baúkanı øsmet
ønönü’nün kutlamaların yapıldı÷ı alana alınmaması olayı en üst noktaya
çıktı÷ını göstermektedir (Milliyet, 30 Ekim 1958, Cumhuriyet, 30 Ekim
1958). Bayram günü iktidara yakınlı÷ı ile bilinen Zafer Gazetesi, ilk sayfada
bayram ile ilgili bir manúet atmak yerine “DP, 47 vilayette seçimleri
kazandı” (Zafer, 29 Ekim 1957) baúlı÷ını atmıú, ertesi gün de “CHP
hadiseler çıkarmaya yelteniyor” baúlı÷ı ve haberini bayram kutlamaları
görüntülerinden önce vermiútir (Zafer, 30 Ekim 1957).
DP döneminde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaúanan bu
olumsuz tabloya ra÷men,
kutlamalar ile ilgili farklı geliúmeler de
kaydedilmiútir. Örne÷in Anıtkabir’in inúası 1953’te tamamlanmıú ve bu
zamana kadar Bayram’da, Etnografya Müzesinde bulunan Atatürk’ün kabir
ziyaretleri artık Anıtkabir’e yapılmaya baúlanmıútır. Ayrıca Anıtkabir Özel
Defteri’nin yazılıp arúivlenmesi de ilk defa DP Döneminde yapılmaya
baúlamıútır. Bir di÷er farlılık ise Çankaya Köúkü bayram günlerinde halka
açılmıútır. (Dönemle ilgili geniú bilgi için bkz. Bolat, 2012: 300-372)

1960–1980 Dönemi Kutlamalar
Demokrat Parti döneminde, özellikle 1955 sonrası gerek dıú, gerekse de
iç politikada olumsuz geliúmeler giderek artmaya baúlamıú, ülke hızla bir
kargaúa ortamına girmiútir. øktidar birçok alanda tedbirler almaya çalıúmıúsa
da 27 Mayıs 1960 günü bir askerî müdahalenin önüne geçememiútir. Bu
müdahale sonrası 10 yıllık Demokrat Parti iktidarı sona ermiú, yöneticileri
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tutuklanmıú ve 1961 yılına kadar bir yıl süreyle ülke Millî Birlik Komitesi
tarafından yönetilmiútir. Millî Birlik Komitesi yeniden anayasal düzene
geçebilmek için,
kendisi dıúında yargı organları, basın, üniversite
mensupları, esnaf dernekleri gibi kurulların oluúturdu÷u Kurucu Meclis
çalıúmalarına baúlamıú ve 9 Temmuz 1961’de halk oylaması ile yeni anayasa
yürürlü÷e girmiútir. Yeni anayasanın hazırlanmasından sonra Türkiye’de
yeni siyasal partiler kurulmuútur. Anayasanın getirdi÷i özgürlük ortamı
sonucu, çok sayıda farklı siyasal görüúü temsil eden bu partilerden bazıları;
AP (Adalet Partisi), TøP (Türkiye øúçi Partisi), CKMP (Cumhuriyetçi Köylü
Millet Partisi) gibi partiler olmuútur. 10 Ekim 1965’te yapılan seçimler
sonucunda AP Süleyman Demirel liderli÷inde tek baúına iktidar olmuú ve bu
iktidar 1971 Askerî Muhtırasına kadar devam etmiútir. 12 Mart Muhtırası
olarak bilinen olay ordunun sivil yönetime müdahalesi olayı olup 1971–1973
arası Döneme “12 Mart Dönemi” denmiútir. Bu dönemde sivil siyaset
etkisizleúip 1961 Anayasası’nda önemli de÷iúiklikler yapılmıútır.
1973 yılında yapılan genel seçimlerde Bülent Ecevit liderli÷indeki CHP
450 milletvekilli÷inden 185’ini alarak baúarı sa÷lamıú, AP’den koparak
kurulan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Milli Selamet Partisi (MSP) ve
CHP’den kopan Cumhuriyetçi Güven Partisi seçime katılmıú, ancak sa÷daki
partiler AP’nin içinde olaca÷ı bir hükümette yer almak istemediklerinden
hükümet bunalımı uzun süre devam etmiútir. Bu durumda CHP ve MSP tüm
karúı çıkıúlara ra÷men koalisyon oluúturmuú ve hükümeti kurmuúlardır.
Birbiriyle zıt görüúü olan bu koalisyonun ömrü uzun olmamıú, gerek 1974
Kıbrıs Bunalımı ve beraberinde gelen dıú politika sorunları, gerekse de iç
politikadaki karıúıklıklar, Bülent Ecevit’in istifası ve erken seçim önerisi ile
sonuçlanmıútır. Ancak sa÷ partiler CHP’nin oyu artaca÷ı endiúesiyle bu
öneriyi kabul etmemiúledir. Dönemin cumhurbaúkanı Fahri Korutürk
hükümet kurma görevini Sadi Irmak’a vermiú ancak onun kurdu÷u hükümet
güvenoyu alamamıútır. Sonuç olarak, 12 Nisan 1975’te Süleyman Demirel
liderli÷inde AP, MSP, CGP, MHP ve ba÷ımsızlardan (Milliyetçi Cephe
Hükümeti) oluúan ortak hükümet kurulmuútur. Bu geliúme Türkiye’de bir
süreden beri devam eden sa÷-sol kutuplaúmasının iyice arttı÷ının bir
göstergesi olmuútur. Partiler, örgütler, ö÷renciler, iúçiler gibi toplumun her
kesiminde giderek artan çatıúma ortamı, dıú politikada Kıbrıs meselesinden
kaynaklanan sorunlar ile birleúmiú ve 1977’de enflasyon rakamları %50’lere
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tırmanmıútır. Tüm bu geliúmeler ülkeyi büyük bir karıúıklık ortamına
sokmuútur.
1977 seçimleri, CHP’nin baúarısı ile sonuçlanmasına ra÷men tek baúına
iktidar olamamıú, Süleyman Demirel’in ısrarıyla ikinci defa Milliyetçi Cephe
Hükümeti kurulmuú, ancak bu hükümette 1978’de gensoru ile
düúürülmüútür.
Ocak 1978’de ise CGP ve DP’nin deste÷iyle Ecevit üçüncü kez
hükümet kurmuútur. Yeni hükümetin, ülkedeki problemleri çözmesi, güven
ortamını yaratması, dıú politikayı düzeltmesi gibi çok sayıda sorumlulu÷u
vardı. Ancak Malatya ve Kahramanmaraú’ta çıkan olaylar hükümeti çok zor
duruma düúürmüú 14 Ekim 1979’da ara seçimler yapılmıútır. Bu seçimlerden
AP güçlü çıkmıú, Ecevit istifa etmiútir. Yeni kurulan AP, MSP’nin
destekledi÷i AP azınlık hükümeti de sorunları çözememiú sonuç olarak, 12
Eylül 1980 askerî müdahalesi gerçekleúmiútir. (Geniú Bilgi øçin bkz. Çavdar,
1996)
Buraya kadar özetlenme çalıúılan 1960-1980 dönemi iç ve dıú politika
geliúmeleri Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına do÷rudan do÷ruya etki etmiú,
oldukça sıkıntılı, çatıúmalı, siyasi çekiúmeli olan bu süreç, bayram
kutlamalarının heyecanını, sevincini ve katılımını olumsuz yönde
etkilemiútir. Türkiye’nin millî bayramı rutin ve sıradan olmanın da ötesine
giderek neredeyse kutlanamaz hale gelmiútir. Bu dönemin bayram
kutlamaları ve yorumları ile ilgili en fala bilgi dönemin basınından
alınabilmektedir. Gazetelerde bayram ile ilgili haber ve görsellerde gün
geçtikçe azalmıútır.
Cumhuriyetin kırkıncı yılı olan 1963’te Milliyet Gazetesi, üst tarafta
küçük bir Atatürk, bayrak ve halkı simgeleyen bir resimle cumhuriyetin 40.
yılını kutlarken, (Milliyet, 29 Ekim 1963) 42. yılda bir baúka gazetede de
benzer bir resim kullanılmıútır. (Cumhuriyet, 29 Ekim 1965). Gazete
sayfalarının di÷er sütunlarında ise içte ve dıúarıda meydana gelen haberler
verilmiútir. Bu iki örnekte görülen bu hususun hemen hemen her yıl tekrar
etti÷i söylenebilir. Örne÷in 1971’de yaúanan siyasal sıkıntılar bu yılki
kutlamalarda etkisini göstermiú, hükümet buhranı yaúanan bu süreçte,
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cumhuriyetin 48. yılı ile ilgili haber son derece önemsiz bir biçimde
verilmiútir. (Milliyet, 29 Ekim 1971)
Bu dönem içerisinde cumhuriyetin 50. yılı di÷er yılların aksine son
derece canlı kutlanmıútır denebilir. Nitekim bu yıl için daha özenli
programlar hazırlanmıú ve 50. yıla özgü çok sayıda hatıra niteli÷inde
çalıúmalar yapılmıútır. Bu yıla özgü marú yazılmıú ancak, onuncu yıl marúı
kadar etkili ve kalıcı olmamıútır.
1973’te 50. yıla özgü basında gözle görülecek úekilde cumhuriyet ile
ilgili yazı ve görseller artmasına ra÷men yine de dönemin siyasi konuları
bayram haberleri yanında geniú yer almıútır. (Bayram, 29 Ekim 1973),
kısacası tüm çabalara ve özenli programlara ra÷men 50. yıl kutlamaları, 10.
yıl kutlamaları kadar etkili olmamıútır denebilir.
1960-1980 döneminde 50. yılın dıúında kalan yıllarda Cumhuriyet
Bayramı kutlamaları son derece sönük geçmiútir. Özellikle 1975’ten itibaren
sa÷ ve sol grupların çatıúmalarının savaúa dönüútü÷ü yıllarda, bayram, bu
grupların çatıúmalarının malzemesi haline gelmiútir. Dönemin basını da
temsil etti÷i görüúe göre, cumhuriyeti ve bayramı yorumlamıútır. Örne÷in
sa÷ görüúü temsil eden Hergün gazetesi, 29 Ekim 1975’te ilk sayfada
Alparslan Türkeú’in mesajını yayınlamıú Türkeú, “Emperyalizm uúaklarının
fesat hareketini Türk Milleti söndürecektir” (Hergün, 29 Ekim 1975)
demiútir. 1977’de CHP taraftarı Barıú Gazetesi Ecevit’in “Cumhuriyet ve
demokrasi a÷ır tehlikeler karúısındadır” (Barıú, 29 Ekim 1977) mesajını
manúetten vermiútir.
1978’den itibaren bayram mesajları ülkedeki gerginli÷in boyutunu
gösterir nitelikte olmuútur. Bu yıllarda “Cumhuriyet elden gidiyor” endiúesi
de yo÷un olarak iúlenmeye baúlamıútır. 29 Ekim 1978 tarihli Hergün tam
sayfa “Lafla Cumhuriyet Korunmaz” baúlı÷ını atarken, (Hergün, 29 Ekim
1978), dönemin iktidarı CHP’nin yayın organı Barıú “Cumhuriyetin 55.
Yılını kutluyoruz” (Barıú, 29 Ekim 1978) demiútir.
Özet olarak, 1960 askerî müdahalesinden 1980 askeri müdahalesine
kadar geçen süreçteki politik tüm gerginlikler ve güncel tüm geliúmeler
bayram kutlamalarını etkilemiú, bunun yanında kutlamalar her geçen yıl
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daha da rutin bir hal almıú, 50. yıl dıúında di÷er yıllarda bayrama özgü yeni
bir uygulama görülmemiútir denebilir.

1980-2000’li Yıllar Arası Kutlamalar
Bu dönem içerisinde bayram kutlamalarına geçmeden önce dönemin
önemli geliúmeleri özetlenecek olursa:
12 Eylül 1980’de gerçekleúen askerî müdahale Türkiye’nin siyasal
yaúamında çok derin izler bırakmıútır. 1981 Ekim ayında, önce mevcut tüm
siyasi partiler yasaklanmıú ve yönetim, 12 Eylül itibarıyla Millî Güvenlik
Konseyi’ne devredilmiútir. 27 Mayıs 1960 Müdahalesi’nde oldu÷u gibi 160
kiúilik bir danıúma meclisi oluúturulmuú, yeni anayasa tasla÷ı hazırlanarak
halkoyuna sunulmuú ve yaklaúık %92’lik bir kabul oyu ile hala yürürlükte
olan 1982 Anayasası kabul edilmiútir. Bu anayasa günümüze kadar çok
sayıda de÷iúikli÷e u÷ramakla birlikte 1961 Anayasası ile kıyaslanırsa,
kısıtlayıcı bir yapıda oldu÷u söylenebilir.
Anayasanın kabulünden sonra, 6 Kasım 1983’te seçimler yapılarak,
tekrar parlamenter sisteme geçilmiútir. Seçim sonucunda, Turgut Özal’ın
kurmuú oldu÷u ANAP tek baúına iktidara gelmiú, böylelikle 1960-1980
yılları arasındaki koalisyon, istikrarsız ve kararsız hükümetler dönemi sona
ermiútir. 1987’de yapılan seçimlerde ANAP’ın oyları düúmekle birlikte
yeniden iktidar olmayı baúarmıútır. Ancak bu iktidar dönemi ANAP için
zorlu bir süreç olmuútur. Ekonomik anlamda büyüme hızı devam etse de,
devlet enflasyonla mücadele etmekte yetersiz kalmıútır. Türkiye’de bu
dönemde en önemli iç sorunlardan birisi, 1984 A÷ustos ayında ùemdinli ve
Eruh’ta meydana gelen baskınlarla bir süredir hazırlık içinde oldu÷u bilinen
terör olayları olmuútur. Abdullah Öcalan’ın 1978’de kurup, küçük eylemler
yapan PKK örgütü, ilk büyük eylemlerini 1984’te yapmıútır. Böylelikle bu
örgütün, ülkede uzun yıllardır devam eden, istikrarsızlık, ekonomik sıkıntılar
ve dıú politikada da belirleyici unsur haline gelmesi sürecine girilmiútir.
Terörü bu úekilde giderek tırmanması 1989’da erken yerel seçimlerin
yapılmasına yol açmıú, seçim sonuçları ANAP için büyük bir yıkım
olmuútur. Bu sonuçlar erken genel seçim iste÷ini arttırmıú, seçimin öne
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alınmasına karúı olan Özal, Kenan Evren’den boúalan cumhurbaúkanlı÷ı
koltu÷una oturmuútur. Bu durum, Özal’ın parti ve hükümeti kendi kontrolü
altına aldı÷ı úeklinde eleútirilere hedef olmasına sebep olmuútur. Bu
dönemde, dıú politikada da önemli geliúmeler olmuú, Irak’ın 1990’da
Kuveyt’i iúgal etmesi ile birlikte I. Körfez krizi patlak vermiútir. ABD’nin
Irak’a müdahalesi baúlamıú, uygulanan ambargoya Türkiye’nin de katılması,
ülkenin ciddi bir ekonomik krize girmesine sebep olmuútur. Krizin Türkiye
için bir baúka olumsuz etkisi ise Kuzey Irak’taki otorite boúlu÷u terör
olaylarının daha da artmasına sebep olmuútur. 20 Ekim 1991’de ülke bir süre
aradan sonra istikrarsız bir siyaset sürecine girerek erken seçimlere gitmiútir.
Bu seçimlerin sonucunda 8 yıldır iktidarı elinde tutan ANAP iktidardan
düúmüú ve Süleyman Demirel liderli÷inde, DYP- SHP ortaklı÷ı ile koalisyon
hükümeti kurulmuútur. Türkiye’de bu geliúmeler yaúanırken, 1990- 1991
yıllarında Sovyetler Birli÷i da÷ılarak, II. Dünya Savaúı’ndan sonra baúlayan
çift kutuplu düzenin yerine ABD merkezli tek kutuplu dünya düzeni
baúlamıútır.
17 Nisan 1993’te Cumhurbaúkanı Turgut Özal vefat etmiútir. Yeni
cumhurbaúkanı Süleyman Demirel olurken, yapılan genel seçimler (16
Mayıs 1993) sonucu Türkiye’nin ilk ve tek kadın baúbakanı Tansu Çiller’in
partisi DYP iktidara gelmiútir. Çiller dönemi baúlıca sorunları; terör,
ekonomik sıkıntılar, iúsizlik gibi konular olmuútur. Nitekim bu dönemde 27
Mart yerel seçimlerinden sonra ünlü 5 Nisan 1994 ekonomik kararları
alınmıú, ancak bu tedbirler sıkıntıları gidermede yetersiz kalmıútır. Tüm bu
sorunlar 1995’te erken genel seçimlerin yapılmasına yol açmıú, bu seferde en
fazla oyu alan Necmettin Erbakan’ın lideri oldu÷u Refah Partisi’nin içinde
olmadı÷ı ANAP- DYP Hükümeti üç ayda da÷ılmıú, bu hükümetin yerine
RP- DYP Hükümeti kurulmuútur. Ancak Refah Partisi’nden dolayı bu
hükümet a÷ır eleútirilere ve yeni olaylara sebep olmuútur. Ülkede özellikle
dinî propagandaların artarak, cumhuriyet rejiminin tehdit altına aldı÷ı
endiúesi dile getirilmiútir Bu durum, 28 ùubat süreci ile sonuçlanmıú,
toplanan MGK ile Ocak 1998’de Refah Partisi kapatılmıútır. Bu
geliúmelerden sonra ANAP- DSP- DTP ortak koalisyonu ile 55. Hükümet
kurulmuú, ancak bu hükümet 25 Kasım 1998’de düúmüútür. 56. Hükümet
Bülent Ecevit’in partisi DSP hükümeti olmuú, bu dönemde 15 ùubat 1999’da
Abdullah Öcalan yakalanıp Türkiye’ye getirilmiútir. Bu durum bir sonraki
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genel seçimlerde DSP’nin birinci parti olarak çıkması ile sonuçlanmıú ancak
yine koalisyon hükümeti oluúturularak DSP- MHP ve ANAP’ın oluúturdu÷u
57. hükümet kurulmuútur. Yeni hükümetin en önemli sorunu Asya’dan
baúlayarak Rusya’yı da etkisi altına alan ekonomik kriz olmuútur. ANAPDSP ve MHP’nin ortak kararı ile Mayıs 2000’de cumhurbaúkanı olan Ahmet
Necdet Sezer ile hükümet arasındaki ekonomik sıkıntılardan kaynaklı
gerilim, erken seçim ile sonuçlanmıútır. 3 Kasım 2002’de yapılan bu
seçimlerin sonucunda henüz siyasi hayata yeni baúlamıú olan Recep Tayyip
Erdo÷an’ın Partisi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) en fazla oyu almıú,
daha önceki hükümet partileri %10’luk barajı dahi aúamamıútır. Tek baúına
iktidar olmayı baúaran AKP uzun süredir devam eden koalisyon hükümetleri
sürecini bitirmiú ve günümüze kadar süreçte tek baúına hükümet olma
özelli÷ini devam ettirmektedir. (Özçelik, 2007: 167-182)
On yılı aúkın süredir iktidarını sürdüren AKP’nin sa÷lık, e÷itim,
ekonomi, dıú iliúkiler, ulaúım, terörle mücadele, demokrasi paketi, anayasa
de÷iúikli÷i gibi birçok alanda köklü de÷iúikliklerle icraatları devam
etmektedir. Ayrıca buraya kadar özetlenen daha önceki hükümetler
dönemlerindeki süreçte yaúanan askeri müdahaleler, 28 ùubat süreci ve
hükümeti yıkma planları gibi konulardaki çok sayıda tutuklama ve davalar
da günümüzün en fazla dikkat çeken ve tartıúılan konularındandır.
1980’den günümüze kadar gelen yukarıda özetlenmeye çalıúılan
Türkiye politikasındaki iç ve dıú geliúmeler, Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarına do÷rudan do÷ruya etki etmiútir. Bu etkiler, her bir dönemde
basında verilen haberlerde rahatlıkla görülebilmektedir. Bu ba÷lamda
dönemlerin farklı siyasal görüúü temsil eden gazetelerdeki bilgi ve haberlere
göre örneklendirme yapılacak olursa;
12 Eylül askerî müdahalesinden kısa bir süre sonra, cumhuriyetin 57.
yılında ülkede sıkıyönetimin baúlamasının etkisi ile gazetelerin de bu
durumun etkisi altına girdi÷i görülmekte, daha bir yıl önceki çok gergin
yaklaúımların yerini coúkulu bir kutlama dilinin aldı÷ı fark edilmektedir.
“Cumhuriyet’in 57. Yılını kutluyoruz” baúlıkları gazetelerin en üstünde yer
alırken sayfa altlarında 12 Eylül soruúturmaları için “parti ayırımı
yapmaksızın tarafsızlıkla yürütülüyor” (Cumhuriyet, Orta Do÷u, 29, 30
Ekim 1980) ibareleri görülmektedir. Devlet Baúkanı Kenan Evren de verdi÷i
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bayram mesajında “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet
kararlı÷ını vurgulamıútır. (Orta Do÷u, 30 Ekim 1980)

yaúatılaca÷ı”

1982’de yani anayasa ve halkoyuna sunulması ve kabul edilmesi
bayram mesajlarına da etki etmiú, dönemin baúbakanı mesajında Türk
Milleti’nin verdi÷i bu kararla, “Milletin ønsan haysiyetine yakıúan bir
yönetimden baúkasını kabul edemez” (Cumhuriyet, 29 Ekim 1982) sözlerini
sarf etmiútir. Köúe yazılarında da anayasal sisteme geçmek “gerçek
cumhuriyet” olarak ifade edilmiútir. (Cumhuriyet, 29 Ekim 1982)
1983 yılı cumhuriyetin altmıúıncı yıldönümüdür. Dolayısıyla bu yıl
bayram haber ve görsellerinde bir artıú olmuútur. Genel olarak bayram
kutlamalarında her on yıl di÷erlerinden daha canlı olmakla birlikte 60. yıl
kutlamaları 10. ve 50. yıl kutlamaları yanında çok sönük kalmıútır. Bu yıl
yazı ve mesajlarda ana tema 6 Kasım’da yapılacak seçimler olmuútur. Evren
bayram konuúmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin 60 yıl boyunca iç ve dıú
tehditlerle karúı karúıya kaldı÷ını, ancak hiçbir gücün buna yetmeyece÷ini
ifade ederken, Türk Milleti’nin bunu kanıtlamak için tüm engelleme
isteklerine ra÷men 6 Kasım’da mutlaka oy kullanması gerekti÷ini
vurgulamıútır. (Cumhuriyet, 30 Ekim 1983)
1980’li yıllarda bayram kutlamalarından verilen görüntüler daha önceki
yıllarla kıyaslandı÷ında iyice azalmıú, yapılan incelemelerde halkın
görüntülerinin yer aldı÷ı resimlere neredeyse hiç rastlanmamıútır. Bu yıllarda
bayram haberlerinde günlük politik çekiúme ve tartıúmalar devam etmiútir.
Özellikle 1983 seçimleri sonrasında baúlayan sivil idare sürecinde yeniden
siyasi partilerin kurulması ile birlikte, bu durum daha fazla dikkat çekmiútir.
1985 yılındaki kutlamalarda parti temsilcilerinin oturacakları yerle ilgili bir
protokol krizi yaúanmıútır. Ayrıca Cumhurbaúkanı Kenan Evren ile
Baúbakan Özal arasındaki Özal’ın kıyafeti ile ilgili tartıúmada bayram
haberleri arasında yer almıútır. (Cumhuriyet, 30Ekim 1985) Bunların dıúında
bu yıllarda Ankara dıúında yapılan kutlamalarla ilgili verilen haberler de
birkaç satırla geçiútirilmiútir.
1990’lı yıllar Türkiye’de terör, siyasi çekiúmeler, ekonomik, dıú politika
ve kültürel sorunlar gibi konuların yo÷un olarak yaúandı÷ı bir süreç olmuú.
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Bu süreçte yaúanan tüm konular Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını
do÷rudan do÷ruya etkilemiútir.
Cumhuriyetin 70. yılı olan 1993’te Cumhuriyet gazetesi özel bir ek
vermiú, bu ekte cumhuriyetin ilk yetmiú yılı, Türkiye’deki geliúmeler
aktarılmıútır. Cumhuriyet rejiminin getirdikleri, Atatürk Devrimi gibi birçok
konuda yazılar yazılmıú. Ayrıca Türkiye’deki politik geliúmelerde tarih
özetlenmiútir. Ayrıca sanat, spor, edebiyat gibi tüm alanlardan bahsedilmiú,
1980 öncesi ve sonrası karúılaútırmalar yapılmıútır. (Cumhuriyet, 70. Yıl
özel sayısı)
Cumhuriyetin 70. yılında yine onlu yıllara daha fazla önem verilmesine
ra÷men 90’lı yıllarda kutlamaları en fazla gölgeleyen iç mesele terör olayları
olmuútur. Nitekim bayram haberlerinin arasında PKK’nın Do÷u ve
Güneydo÷u bölgelerindeki saldırılarda ölen ve yararlananların haberleri de
geniú yer tutmuútur. (Cumhuriyet, 30 Ekim 1993) Bu terör olayları
karúısında cumhuriyete sahip çıkılması gereklili÷i yaklaúımlarının arttı÷ı
görülmüútür.
Yine doksanlı yıllardaki iç politik gerginlikler her geçen gün artmıú,
Refah Partisi’nin de hükümetin içinde yer aldı÷ı 1994 yılında parti ile zıt
görüúlü olan Cumhuriyet gazetesi “Koruyaca÷ız” baúlı÷ını kullanmıú, gerici
ve bölücü güçlere ra÷men cumhuriyetin yaúatılaca÷ını yazmıú, ayrıca Refah
Partisi yetkilileri ile belediyelerin Cumhuriyet Bayramı’na ilgisizli÷i ile ilgili
haberler verilmiútir. (Cumhuriyet, 28 Ekim 1994.) Aynı gazete bu yılki
kutlamalarda halkın katılımını da vurgulamıú ve resim kullanmıú, Refah
Partili bir belediye baúkanının geçit töreni esnasında tespih çekti÷ini, bu
saygısız davranıú karúısında vali tarafından uyarıldı÷ı haberini yayınlamıútır.
(Cumhuriyet, 30 Ekim 1994) Bu yaklaúımlara karúın, bu gazete ile tamamen
zıt görüúü temsil eden Vakit, meclisin bugünkü durumundan úikâyet ederek,
Atatürk’ün ilk açtı÷ı meclisi dualarla açtı÷ını, geçen 70 yıllık süreçte baúta
ekonomi olmak üzere, her alanda kötüye gidildi÷ini iddia etmiútir. (Vakit,29
Ekim 1993) Aynı gazete bir yıl sonraki kutlamalarda da 71 yılda
cumhuriyetin geldi÷i noktayı farklı bir açıdan ele alarak, baúörtü yasa÷ını ve
Atatürkçülük ile ilgili konuların tabu sayıldı÷ını yazarak eleútiri yapmıútır.
(Vakit, 29 Ekim 1994) Ayrıca cumhuriyet baloları da a÷ır eleútirilmiú ve
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balolardaki
alkol
kullanımı
“cumhuriyet
nitelendirilmiútir. (Vakit, 30 Ekim 1994)

sarhoúlu÷u”

olarak

1998 yılı cumhuriyetin 75. yılıdır. Bu yıl 10. ve 50. yıl kutlamalarında
oldu÷u gibi daha özenli bir çalıúma örne÷i verilmiú, özellikle bayrama ilgisi
iyice azalan halkın katılımını arttırma hedeflemiútir. Bu ba÷lamda, halkın
bayrama ilgisini arttırıcı nitelikte, konserler, gece fener alayları ve her yerin
bayraklarla donatılması gibi önlemler alınmıútır. Tüm illere ve ilçelere
gönderilen genelgelerde, yurdun tamamında “Cumhuriyet Yürüyüúleri”nin
halkın ve devlet erkânının katılımı ile yapılması istenmiútir. Bu hazırlıklar
günler öncesinden yazılı ve görsel basın aracılı÷ı ile duyurulmuú, bu yıla
özgü özel logo ve marú da yapılmıútır. (Cumhuriyet, 20- 29 Ekim 1998) 75.
yılda kısa bir süre önce 28 ùubat kararlarının alınıp Refah Partisi’nin
kapatılması ve iktidarın el de÷iútirmesi etkili olmuú, özellikle laiklik vurgusu
yapılarak, cumhuriyetin ve laikli÷in asla yıkılamayaca÷ı ifade edilmiútir.
Türkiye’de iç politikadaki yaúanan bu geliúmeler özellikle devletin
yönlendirmesi ile bu yıl yapılan kutlamalarda etkisini göstermiútir. Uzun
zamandır oldukça sönük geçen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, 75. yılında
azımsanmayacak kadar canlı geçmiú, özellikle halkın katılımı çok yo÷un
olmuútur. (Cumhuriyet, 29-30 Ekim 1998) Fakat zıt görüúlü yaklaúımlar ve
bu do÷rultuda yorumlar da yapılmıútır. Özellikle 28 ùubat ma÷duru
kesimler, 75. yıl kutlamalarını cambazlık olarak nitelendirmiú, bu úaúalı
törenlerin ardında halkı kandırarak, devleti soymak ve ülkeyi ya÷ma etmek
amaçları oldu÷unu iddia etmiúlerdir. (Akit, 28 Ekim 1998)
Özelikle bu yıllarda a÷ırlıklı olarak okullarda ve resmi dairelerde
yasaklanan baúörtüsü gündemi çok meúgul eden bir konu olmuú, bu konu
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına da etki etmiútir. 75. yıl kutlamalarında,
cumhuriyetin örtülüsü, úalvarlısı, sakallısı ile dualarla açıldı÷ını, ancak
bugün yasaklı hale gelmesi a÷ır bir biçimde eleútirilmiútir. (Akit, 29 Ekim
1998)
Bazı kesimlerce eleútirilmesine ra÷men genel olarak coúkulu bir havada
geçen cumhuriyetin 75. yılı, sadece bir yıl sonra, yerini tekrar karamsar bir
havaya bırakmıútır. 21 Ekim 1999’da Prof. Dr. Ahmet Taner Kıúlalı’nın
öldürülme olayı bayram kutlamalarını gölgelemiútir. Nitekim kimi kesimler
tarafından úeriatçı örgütler tarafından düzenlenen bu suikastın cumhuriyet
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rejimini tehdit etme maksadı ile yapıldı÷ı ifade edilmiútir. Dolayısıyla kısa
bir süre sonra yapılan bayram etkinliklerinde yeniden, cumhuriyetin tehdit
altında oldu÷unun altı çizilmiútir. Ayrıca tüm bu olumsuzluklara ra÷men
birlik olundu÷unun gösterilmesi için bayramın kutlanaca÷ı ifade edilirken,
cumhuriyete sahip çıkın sloganı da sıkça kullanılmıútır. (Cumhuriyet, 29-30
Ekim 1999)
2000’li yıllara gelindi÷inde bayram kutlamalarında politik çekiúmelerin
di÷er dönemlere oranda daha fazla arttı÷ını söylemek mümkündür. Özellikle
iktidar partisi ile muhalefet arasındaki gerginlikler tüm konularda oldu÷u
gibi Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına da etki etmiútir.
1998’den itibaren 28 ùubat süreci ile baúlayan gerilim, ülkedeki görüú
farklılı÷ı olan kesimlerdeki çekiúmeyi her geçen gün arttırmıútır. Özellikle
irtica karúıtı önlemler, uygulanan yasaklar sürekli gündemi tutmuú, aynı
biçimde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını da gölgelemiútir. 2001-2002
yıllarında yaúanan ekonomik problemler ve yasaklamalar vurgulanarak,
devletin bayramda baloda e÷lenirken, ekonominin battı÷ı hatırlatılmıú
“Cumhur Battı” (Akit, 29 Ekim 2001) “Cumhur Bayrama Hasret” gibi
baúlıklar kullanılmıútır. (Vakit, 29 Ekim 2002)
2003 yılı cumhuriyetin 80. yıldönümü olmuútur. Bu yıla özgü daha özel
programlar yapılmakla birlikte, yine ülke içerisindeki politik çekiúmeler,
ortak bir coúku yaúanmasını engellemiútir. Birbirine zıt fikirli basın
organları, bir taraftan yo÷un katılımlı ve coúkulu bayram kutlamaları
yapıldı÷ını ve tam bir bayram yaúandı÷ını yazarken, (Cumhuriyet, 29-30
Ekim 2003), di÷er taraftan tam tersi yorumlar yapmıúlardır. (Vakit, 29-30
Ekim 2003).
Kasım 2003’te yapılan genel seçimler sonucunda, AKP iktidarı
döneminde de günümüze kadar geçen süreçte, Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarında gerek iç ve gerekse de dıú politikadaki geliúmeler etkili
olmuútur. øktidar-muhalefet arasındaki çekiúmeler bu döneme kadar geçen
süreçte oldu÷u gibi aynı biçimde tekrar etmiútir.
1960’lı yıllardan itibaren baúlayan Türkiye’nin Avrupa Birli÷i’ne tam
üyeli÷i sürecinde 2004 yılında önemli bir adım olarak Avrupa Anayasası ve
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Nihai Senet’e imza atılmıútır. Bir takım özgürlüklerin getirilece÷i ve birçok
yasa÷ın kaldırılarak, demokratik bir sürecin baúlatılaca÷ı anlamını içeren bu
geliúme, iktidar ve muhalefet tarafından farklı yorumlanmıú ve bu yorumlar
kısa bir süre sonra kutlanan bayrama etki etmiútir. Muhalefet tarafında
teslimiyet belgesi olarak yorumlanan bu anlaúma “Atatürk’ün yüz binlerce
úehidinin kanı pahasına kurdu÷u ba÷ımsız Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye
teslim edilmesi” úeklinde ifade edilmiútir. (Yeniça÷, 30 Ekim 2004) Buna
karúın Zaman “Sesler farklı, úarkı aynı: Özgürlükçü Cumhuriyet” diyerek
aslında her iki tarafın da amacının aynı oldu÷unu ifade etmiútir. (Zaman, 29
Ekim 2004)
2005 yılında yapılan kutlamalarda, Cumhurbaúkanı Ahmet Necdet
Sezer ile Baúbakan Erdo÷an arasındaki o dönemde yaúanan “YÖK Krizi”
sebebiyle so÷uk rüzgârların esti÷i haberleri dikkat çekmektedir.
Cumhurbaúkanı ve baúbakanın mesafeli tavrının yanında ana muhalefet
lideri Deniz Baykal ile baúbakan arasındaki so÷uk tavır bayramla ilgili di÷er
haber ve görüntüleri gölgelemiútir. (Hürriyet, 30 Ekim 2005)
Yine bu yıllarda Cumhuriyet Bayramları’nda vurgulanan bir husus,
ülkede bölücülük, irtica ve emperyalizm tehditleri olmuú, bu görüúü paylaúan
çevreler basın aracılı÷ı ile tehlikenin farkında olundu÷u ve cumhuriyeti
koruma sloganlarını kullanmıúlardır. Bu ba÷lamda, 2006’da Cumhuriyet, 29
Ekim günü baúlı÷ını “Tehlikenin Farkındayız” (Cumhuriyet, 29 Ekim 2006)
úeklinde verirken, Orta Do÷u, “Biz yaúataca÷ız” (Orta Do÷u, 29 Ekim
2006) manúetini atmıútır. Buna karúın Yeni ùafak, cumhuriyete sahip
çıkmanın “Lafla De÷il Rakamla” baúlı÷ını kullanarak, Cumhuriyet 83.
yılında ideolojik saplantılara ra÷men, demokratikleúme ve ekonomi
alanındaki geliúmelerle ilerliyor diyerek, görüúünü açıklamıútır. (Yeni ùafak,
29 Ekim 2006)
Basında yer alan gazeteler de iktidar- muhalefet çekiúmelerine ortak
olmuú, bazı basın organları Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hiç yer
vermemiútir. Örne÷in, cumhuriyetin 84. yılında Milli Gazete, 29 Ekim
gününde ilk sayfa çok küçük bir sütunda, Anıtkabir’deki tören esnasında
halktan bazı kiúilerin Atatürk’ün kabrinde dua ettiklerine dikkat çekmiú,
bunun dıúında herhangi bir habere yer vermemiútir. (Milli Gazete, 29 Ekim
2007)
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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında meclisteki kabul töreninin dıúında
kalan tüm etkinlikler ilk defa 23 Ekim 2011’de Van’da meydana gelen
deprem faciasından dolayı iptal edilmiútir. Bu iptal edilme gerekçesi, ülkede
tartıúmalara sebep olmuú ve birçok yerde halk sokaklara dökülerek protesto
yürüyüúleri düzenlemiútir. øktidar ve muhalefet arasındaki çekiúmeler de en
üst dereceden yaúanmıútır. Meclisteki törenlere muhalefet partisi
liderlerinden Devlet Bahçeli katılmazken, Baúbakan Recep Tayyip Erdo÷an
ile CHP lideri Kemal Kılıçdaro÷lu arasındaki so÷ukluk dikkat çekmiútir.
Muhalefet bu yaklaúımı yas tutmaktan ziyade, cumhuriyeti anlamamak
olarak de÷erlendirmiútir. (Milliyet, 30 Ekim 2011), Kılıçdaro÷lu bayram
dolayısıyla yapmıú oldu÷u konuúmada “Elbette acımız büyüktür ama acıları
gerekçe göstererek törenleri iptal etmek do÷ru de÷ildir, etkinlikleri iptal
etmek, cumhuriyeti anlamamak demektir. Cumhuriyet tasada ve kıvançta
beraber olmaktır. Cumhuriyet, Van’a, Erciú’e daha fazla sahip çıkmak
demektir.” (Cumhuriyet, 29 Ekim 2011.) cümleleri ile bu görüúünü dile
getirmiútir.
2012’de yapılan kutlamalar da daha önceki iktidar-muhalefet
çekiúmelerinin devam etti÷i görülmektedir. Özellikle millî günlerde Atatürk
anıtlarına çelenk koyma yasa÷ının yarattı÷ı gerginlikler basında yer almıútır.
CHP østanbul øl Örgütü ile polis arasında yaúanan, yumruklaúmaya varan
gerginlikler bayrama damgasını vurmuútur. Ayrıca iktidar tarafından son
yıllarda yaúanan “Ergenekon Davası” ve bu davaya ba÷lı olarak
tutuklamalar ve emekliye sevk etmeler gibi geliúmelerle askerin pasif hale
getirildi÷i iddiaları da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını gölgelemiútir.
Nitekim CHP østanbul øl Baúkanı 2012 kutlamaları esnasında, askerlerin bu
duruma sessiz kaldıkları iddiasıyla 1. Ordu Kumandanı ve yanındakiler
“Sizin koruyamadı÷ınız cumhuriyete biz sahip çıkıyoruz” diye seslenmiútir.
(Hürriyet, 29 Ekim 2012) Yine aynı yıl bayram kutlamalarının engelledi÷i
gerekçesi ile yazılan baúlıkların bazıları “Coúkuya Engel Olamayacaklar”,
“Atatürk’ü sevmek ibadettir” olmuútur. (Cumhuriyet, 29 Ekim 2012)
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SONUÇ
Cumhuriyet, ilan edildi÷i ilk günden itibaren kutlanmıútır. 1925 yılında
cumhuriyetin ilan edildi÷i günün millî bayram olarak kabul edilmesinden
önce, ilk olarak halkın kendili÷inden, ikinci yıl da bir kararname ile
programlanarak kutlanmıútır.
Ulus-devlet anlayıúı ile inúa edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluú
günü, di÷er birçok ulus-devlette oldu÷u gibi, tüm milletin bir araya gelerek,
millî duygularını perçinleútirmesi, bu bilincin nesilden nesile aktarılması gibi
amaçlarla millî bayram olarak ilan edilmiútir.
Cumhuriyet Bayramı, 90 yıllık süreçte kesintisiz olarak kutlanmıútır.
Genel hatları ile ilk yıllardan baúlayarak günümüze kadar, kutlama biçimleri
birbirini tekrar eden programlar úeklinde hep aynı biçimde tekrar edilmesine
ra÷men, 90 yıllık Türk Siyasal Hayatı içerisinde zaman zaman derin
farklılıklar da içermiútir. Özellikle yukarıda bazı seçkilerle ifade edilmeye
çalıúılan bu farklılıklar, aslında bayramın bayram tadında geçmesini
ço÷unlukla engellemiútir.
Bu ba÷lamda, Atatürk dönemi, bayram kutlamaları bakımından en
coúkulu ve kalabalıkların iútirak etti÷i bayramlar olurken, Atatürk sonrası
dönem için aynı úeyi söylemek mümkün de÷ildir. Atatürk dönemi coúkunun
sebepleri, cumhuriyetin ilk neslinin, daha önceki dönemi görmesi, savaú ve
kıtlık acılarından kurtulmanın sevinci, devrim süreci olması, Atatürk’ün
hayatta olması gibi hususlara ba÷lanabilir.
Atatürk sonrası øsmet ønönü dönemi, II. Dünya Savaúı sebebiyle sıkıntılı
bir süreç olmuú ve bu dönemin ilk altı yılında Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları savaúın gölgesinde kalmıútır. II. Dünya Savaúı sonrasında ise
Türkiye’de çok partili siyasi hayat baúlamıútır. 1945’ten günümüze kadar
geçen süreçte, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının, tamamen siyasi
partilerin çekiúmeleri, her bir dönemdeki iktidar-muhalefet arasındaki
gerilimlerin arasında kaldı÷ını ifade edebiliriz. Bayramlar artık sadece
ö÷retmenlerin, ö÷renci ve kamu görevlilerin katılmak zorunda oldu÷u rutin
bir zorunluluk olarak yaúanmaktadır. Son bir iki yıldan beri hükümet bu
konuda bir takım düzenlemelere giderek bayramı halkın kutladı÷ı bir olgu
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haline getirmeyi hedefledi÷ini dile getirse de, bazı çevreler yapılan bu
uygulamaları düzenleme olarak de÷il, millî bayramları tamamen ortadan
kaldırmak olarak yorumlamaktadırlar.
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CUMHURøYET DÖNEMøNDE KLASøK TÜRK EDEBøYATI
METøNLERø ÜZERøNE YAPILAN BAZI ùERH ÇALIùMALARI
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Cihân-ârâ cihân içindedir ârâyÕ bilmezler
O mâhiler ki deryâ içredir deryâyÕ bilmezler
Hayâlî Bey
ÖZET
Cumhuriyet döneminde, Klasik Türk edebiyatÕ metinlerini açÕklama
çalÕúmalarÕna devam edildi÷i görülür. Bu devrede, konu ile ilgili olarak yapÕlan
bilimsel çalÕúmalarÕn önemli bir kÕsmÕnÕn, Ömer Ferit Kam, Ahmet Talât Onay,
Agâh SÕrrÕ Levend, Tahirü’l-Mevlevi, Ali Nihat Tarlan, Ali Alpaslan, Mehmet
Çavuúo÷lu, Haluk øpekten, Harun Tolasa, Abdülkerim Abdulkadiro÷lu, Mine
Mengive Cemal Kurnaz gibi bilim insanlarÕ tarafÕndan yapÕldÕ÷Õ görülür.
Cumhuriyet döneminde, Ahmet Talât Onay tarafÕndan kaleme alÕnan ve Cemal
Kurnaz tarafÕndan da yayÕma hazÕrlanan AçÕklamalÕ Divan ùiiri Sözlü÷ü Eski Türk
EdebiyatÕnda Mazmunlar ve øzahÕ adlÕ eserin, günümüz metin úerhi çalÕúmalarÕnda
bir el kitabÕ olma özelli÷i taúÕdÕ÷Õ söylenebilir. Bu eserde, yazarÕn seçilen konularÕ
örnek beyitlerle açÕklamaya çalÕútÕ÷Õ görülür. Metin açÕklamalarÕ konusunda temel
kaynaklar arasÕnda yer alan bu kitabÕn en önemli bir özelli÷i, baúta önemli sözlükler
olmak üzere, çok sayÕda kaynaktan yararlanÕlmÕú olmasÕdÕr. Cumhuriyet döneminde
úerh konusundaki önemli eserlerden birisi de Ahmet Atilla ùentürk tarafÕndan
kaleme yazÕlan OsmanlÕ ùiiri Antolojisi’dir. Konuyla ilgili olarak üretilen bir di÷er
çalÕúma da Muhammed Nur Do÷an tarafÕndan hazÕrlanan Fatih DivanÕ ve ùerhi adlÕ
eserdir.
Anahtar Kelimeler: Klasik Türk EdebiyatÕ Metinleri, Cumhuriyet Dönemi,
Klasik Türk EdebiyatÕ Metinlerini AçÕklama.
*
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SOME ANNOTATION STUDIES ABOUT THE CLASSICAL
TURKISH LITERATURE TEXTS IN THE REPUCLIC PERIOD
ABSTRACT
It is seen that the studies of Classical Turkish Literature texts continue in the
republic period. In this period most of the research work is done by academics like
Ömer Ferit Kam, Ahmet Talât Onay, Agâh Sırrı Levend, Tahirü’l-Mevlevi, Ali
Nihat Tarlan, Ali Alpaslan, Mehmet Çavuúo÷lu, Haluk øpekten, Harun Tolasa,
Abdülkerim Abdulkadiro÷lu, Mine Mengi and Cemal Kurnaz. It can be said that one
of these works, which is entitled Açıklamalı Divan ùiiri Sözlü÷ü Eski Türk
Edebiyatında Mazmunlar ve øzahı, was put down on paper by Ahmet Talat Onay and
prepared for publication by Cemal Kurnaz and has the feature of being handbook in
text annotation studies. In this study, the author tries to explain the chosen topics
with sample couplets. Prepared by Ahmet Talat Onay in the republic period, this
book ranks among the primary resources on the subject of text annotation and the
most important feature of this book is that it benefits from plenty of resources,
particularly from the leading dictionaries. Additionally, Ahmet ùentürk’s work,
Osmanlı ùiiri Antolojisi, is also one of the most important studies about the text
annotation in republic period. Another relevant study is Muhammed Nur Do÷an’s
work Fatih Divanı ve ùerhi.
Key Words: Classical Turkish Literature Texts, Republic Period, Classical
Turkish Literature Text Annotation.
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GøRøù
XVI. yüzyılda Osmanlı co÷rafyasını gezen batılı seyyahların en çok
dikkatini çeken konulardan biri de Türklerin, kadın erkek, genç ihtiyar
hemen hemen bütün kesimlerinin úiirle u÷raúma olgusudur. Osmanlı tarihi
boyunca toplumun bütün katmanlarının bir úekilde mutlaka edebiyat ve úiirle
iútigal etti÷i görülür.
Eski dönemlerden beri farklı seyir takip etse de aynı gelene÷in
Cumhuriyet Dönemi’nde de kısmen devam ettirildi÷i söylenebilir. Bilindi÷i
gibi bu dönemde, yeni ve farklı bir kültür ve medeniyetin etkisi altına giren
Türk milleti, klasik Türk kültür ve edebiyatından uzak kalmaya baúladı. Bu
dönemde, bilim adamları tarafından eski edebiyat metinlerini etraflıca
anlama yolunda oldukça yo÷un bir çalıúma dönemine girildi÷i söylenebilir.
Latin, Arap ve øran edebiyatlarında oldu÷u gibi, Türk edebiyatında da
sanatın bir kolu olan yazılı edebiyat ürünlerinin eskiden beri úerh edildi÷i
bilinir. Metin açıklama metodu olarak bilinen úerhin, dinî ilimlerden
aritmeti÷e, fizikten edebiyata kadar çok farklı sahalarda yazılmıú eserlere
uygulandı÷ı görülür. Osmanlı medreselerinde sürdürülen e÷itim ve bilim
çalıúmalarında ve úerh türünde yazılmıú pek çok eserin varlı÷ı dikkatimizi
çeker (Tarlan, 1981:89; Ceylan, 2000: 24).
ùerh konusu ile ilgili araútırma yapan bilim adamları, geçmiúten
günümüze Türk milletinin fikir, sanat ve kültür hayatını tam olarak ortaya
koyabilmek için her dönemde kaleme alınan edebî eserlerin mutlaka etraflıca
incelenmesi gerekti÷i görüúündedir. Bu noktada, devreye metin úerhikonusu
girer. Edebî ürünlerin edebî, sosyal, fikrî vb. de÷erlerinin, istenilen
anlamdaki tespitininancak metinler úerhi yoluyla gerçekleútirilebilece÷i
bilinir (Öztoprak, 2008: 57).
Cumhuriyet sonrası metin çalıúmalarının, metin neúrinden sonraki en
önemli safhalarından birinin, divan edebiyatı dönemi gelene÷inden gelen
metin úerhi aúaması oldu÷u söylenebilir. Divan Edebiyatı döneminden, bize
úerh-i mütûn (metinler úerhi) olarak geçen metin úerhi, anlaúılmasında zorluk
olan ve bu nedenle okuyucunun anlayamayaca÷ı tahmin edilen metnin,
anlaúılmasını kolaylaútırmak amacıyla açıklama yapılması anlamına gelen
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bir terimdir. Eskilerin úerh-i mütûn kullanımından sonra, Cumhuriyet
Dönemi’nde metin úerhi, metin izahı, metin açıklaması gibi farklı
kullanımlara rastlanır (Mengi, 2008: 79).
Klasik edebiyatla ile ilgili bazı konu ve metinlerin, millî e÷itim
sistemimizden ayıklanmak istendi÷i bir dönemde (Cumhuriyet Dönemi’nin
bazı safhaların), bu metinleri daha iyi anlama (úerh-i mütûn) yolunda, Türk
bilim adamları tarafından yo÷un emek harcandı÷ı ve bazı sun’i müdahalelere
ra÷men, suyun kendi tabii seyrinde akmaya devam etti÷i görülür.
Metin úerhi çalıúmaları ile edebiyat tarihi çalıúmaları birbirine yakın
alanlar úeklinde algılansa da bunların farklı disiplinler oldu÷u söylenebilir.
Edebiyat tarihçisi, edebî eserlerin içine, kendi iúine yarayacak belgeleri
bulmak için girer ve edebiyatın yürüyüúünü, toplumla olan ilgisini,
sanatçının hayatı ve sanatın geliúimi gibi konuları takip eder. Metin úarihi
ise, edebi eserleri inceleyerek tam anlamıyla onların içine girip anlamaya
çalıúır ve elde etti÷i bulguları di÷er bilimlerle paylaúır (Tarlan, 1981:102).
Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında, Osmanlı dönemi edebiyatı
metinleri üzerindeki úerh çalıúmalarının, Ömer Ferit Kam (1864’te østanbul
Beylerbeyi’nde do÷du. 1915–1916 ders yılında østanbul Üniversitesi
(Darülfünun) Edebiyat Fakültesinde Âsâr-ı Edebiye Tetkikatı dersini okuttu.
Kam, bu derse ait notlarını da eski harflerle yayımladı. Yazar, eserinde
nazım, nesir konularının yanında Arap ve Fars edebiyatı ile ilgili bilgiler de
vermiútir. Kam, bu çalıúmasında klasik Türk úiirinde kullanılan efsane,
inanç, kavram, kelime, remiz ve mazmun konuları üzerinde de durmuútur.
Eser, Klasik Türk edebiyatı metin incelemeleri alanında ilk sistematik úerh
çalıúmalarından birisi olarak kabul edilir. Ayrıca Kam’ın bu eseri, Eski Türk
edebiyatı metinler úerhi konusunda yapılan benzer çalıúmalar için ufuk açıcı
ve yol gösterici olmuútur. Bir ara Eskiúehir’de de bulunan Kam, 1944
yılında Ankara’da vefat etmiútir), Ahmet Talât Onay (úair ve yazarlı÷ının
yanı sıra edebiyat ö÷retmenli÷i, halk bilimi, siyaset ve gazetecilik gibi çeúitli
alanlarda da bilgi sahibi çok yönlü bir kiúi olan Ahmet Talât Onay 1885
yılında Çankırı’da do÷du. Orta ö÷renimini Çankırı, Kastamonu ve
Ankara’da tamamladı. Darülfünun edebiyat úubesinden 1910 yılında mezun
oldu. Bu dönemde Türklük ve Türkçülük kavramlarıyla tanıútı. Sırasıyla
Ankara Darülmuallimin Rüúdiyesi, Kastamonu Sultanisi ve øzmir
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Sultanisi’nde edebiyat ö÷retmeni olarak görev yaptı. Millî mücadele
yıllarında çeúitli gazetelerde yazdı÷ı makalelerle millî duyguların
canlandırılmasına çalıútı. øzmir’in iúgaline karúı gösterdi÷i tepki sebebiyle
tutuklandı. 1956 yılında vefat eden yazar, Zonguldak, Ankara ve Bolu Milli
E÷itim Müdürlüklerinin yanında Çankırı ve Giresun milletvekili olarak da
görev yaptı. Ahmet Talât Onay’ın eserleri: Âúık Dertli, Halk ùiirlerinin
ùekil ve Nev’i, Çankırı ùairleri, C I-C II, Türk ùiirlerinin Vezni, Âúık
Tokatlı Nuri, Dâstân-ı Ahmed Harâmî, Sarı Çi÷demler, Millî Mücadele
Yazıları. Talât Onay’ın bazı eserleri, baúta açıklamalı Divan ùiiri Sözlü÷üEski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve øzahı olmak üzere Cemal Kurnaz ve
ùefika Kurnaz tarafından yeniden yayımlanmıútır. Ahmet Talât Onay’ın
Prof. Dr. Cemal Kurnaz tarafından yayıma hazırlanan Açıklamalı Divan
ùiiri Sözlü÷ü-Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve øzahı- adlı eser, metin
úerhi çalıúmalarında bir el kitabı özelli÷i taúır. Bu konuda daha geniú bilgi
için bkz. Onay, 1993, XVII-LV; Çeltik, 2007: 173-188; 1998) Agâh Sırrı
Levend (1894 tarihinde Rodos'ta do÷du. Edirne’de Mülkiye ve Askerî
Rüúdiye’yi bitirdi. østanbul Kabataú ødadisinde ö÷renci iken Balkan
Savaúları sebebiyle okul binası hastane hâline getirilince Konya'ya giderek
burada Konya ødadîsini bitirdi. Ardından østanbul Darulfünunu Edebiyat
ùubesine girdi. Burada ö÷renci iken askere alınarak Do÷u Cephesine
gönderildi. Daha sonra yüksekö÷renimini tamamladı. østanbul’da çeúitli
liselerde ve Gazi E÷itim Enstitüsünde ö÷retmenlik yaptı. Ö÷retmenlik yaptı÷ı
yıllarda yayın hayatına da giren yazar, Yeni Gün gazetesinde muhabir
olarak çalıútı. Arkadaúı Mehmet Servet'le Felsefe ve øçtimaiyat ve Eminönü
Halkevi adına Yeni Türk dergilerini yayımladı. ølk yazısını Konya'da
Babalık gazetesinde yayımlanan yazar, roman ve hikâye türünde de eserler
verdi. Türk Dil Kurumu genel yazmanlı÷ı, baúkanlı÷ı ve Aydın milletvekilli÷i
yaptı. østanbul Üniversitesinde Türk edebiyatı tarih dersleri verdi Özellikle
edebiyat tarihi çalıúmalarına a÷ırlık verdi ve Türk edebiyat tarihi ilgili pek
çok konuyu aydınlattı. 28 Ekim 1978 yılında Ankara'da öldü. Eserleri:
Acılar, Edebiyat Tarihi Dersleri- Tanzimat’a Kadar C I, Tanzimat C II,
Servet-i Fünun C III, Maârifimiz ve Milli Terbiyemiz, Eserler ve
ùahsiyetler, Halk Kürsüsünden Akisler, Divân Edebiyatı, Nâbî'nin
Surnâmesi, Prof. Dr. Ferid Kam Hayatı ve Eserleri, Atâî'nin Hilyetü'lEfkâr'ı, Türk Dilinde Geliúme ve Sadeleúme Safhaları, Lise II. Sınıflar
øçin Türk Edebiyatı, Mantıku't-Tayr Tıpkıbasım, Gazavât-nâmeler ve
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Mihailo÷lu Ali Bey'in Gazavat-nâme'si, Türk Edebiyatında ùehrengiz ve
ùehrengizlerde østanbul, Arap ve Fars Edebiyatlarında Leylâ ve Mecnûn
Hikâyeleri, Ümmet Ça÷ı Türk Edebiyatı, Türkçülük ve Millî Edebiyat, Ali
ùîr Nevâî, Türk Edebiyatı Tarihi. Yazarın, bunlardan Divan Edebiyatı
Kelimeler-Remizler-Mazmunlar ve Mefhumlar adlı ansiklopedik eseri, bu
alanda çalıúma yapmak isteyen bilim insanlarının mutlaka elinin altında
bulunması gereken önemli bir kaynak olup bu sahada yapılmıú ilk çalıúma
olması bakımından da ayrı bir önem taúır.) Ali Nihad Tarlan (østanbul
Darülfünûnu Fransızca ve Farsça bölümlerinin yanında Edebiyat
Fakültesini de bitirdi. øslam edebiyatında Leyla ve Mecnun Mesnevisi adlı
doktora tezi ile fakültenin doktora çalıúmasını tamamladı. Uzun yıllar
Fransızca ve edebiyat ö÷retmenli÷i yaptı. 1933 yılında yapılan üniversite
reformu ile østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine Metinler úerhi
doçenti olarak atandı. Ali Nihad Tarlan’ın Doçentli takdim tezi, ùeyhi
Divanını Tetkik adlı eserdir. 1941 yılında profesör oldu. 1972 yılında
emekliye ayrıldı. Bilimsel çalıúmalarını metin úerhi üzerinde yo÷unlaútıran
Tarlan, metin úerhinde úairin psikoloji, hayat ve çevresini önemseyen yeni
metotlar geliútirdi. Çok sayıda divan neúretti. Pakistanlı ünlü úair
Muhammed økbal’in eserlerini tercüme ederek onun Türkiye’de tanınmasını
sa÷ladı. Bu faaliyetleri dolayısıyla Pakistan Devleti tarafından taltif edildi
ve økbal'i anma törenlerine baúkanlık yaptı. øran edebiyatı üzerindeki
çalıúmaları sebebiyle øran e÷itim bakanlı÷ı tarafından da kendisine
takdirname verildi. øran ùahı Muhammed Rıza Pehlevî tarafından taltif
edildi. Tarlan, Nâbî ve Nedim’in Farsça úiirlerini, Ali ùir Nevaî'nin Fânî
mahlası ile kaleme aldı÷ı Farsça Divanı’nı ve Molla Câmî’nin Yusuf-u
Züleyha mesnevisini Türkçe çevirisini yaptı. Edebiyat Meseleleri adlı eseri,
metin tamiri, metinler úerhi ve edebi sanatlar konusunda bir el kitabı olma
özelli÷i taúır. Aynı zamanda iyi bir úair olan Tarlan; úiir ve yazılarını ùebab,
Servet-i Fünûn, Edebiyat Gazetesi, Gündüz, Gençlik, Fikir ve Sanatta
Hareket, Her Ay, Hilâl, øslâm Düúüncesi, øslâm Medeniyeti, Sebilürreúad,
Söz, Ülkü, Bugün, Yeni Asya, Yeni østanbul ve Zafer gibi dergi ve
gazetelerde yayımladı) (ttp://www.yasamoykusu.com/biyografi) gibi bilim
insanları tarafından yapıldı÷ı görülür. Ali Nihad Tarlan’a, Eski Türk
Edebiyatında Mazmunlar ve øzahı adlı ansiklopedik bir eser nispet edilse de,
onun terekesinden böyle bir eserin çıkmadı÷ı bilinir (Onay, 1993: XV).
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Muhammet Nur Do÷an (1951 yılında Erzurum’da do÷du. ølkokulu
Erzurum’da, liseyi de østanbul'da bitirdi. ø. Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümünü bitirerek aynı bölüme Eski Türk Edebiyatı sahasında
araútırma görevlisi oldu. ùeyhülislâm øshak Efendi ve Divanı adlı teziyle
doktora ve ùeyhülislâm Es'ad Efendi ve Divanı adlı teziyle de doçentlik
unvanını aldı. ùiirleri, Pınar ve Hisar dergilerinde, yazıları ise Yedi øklim
dergisinde yayımlandı. Eserleri: Mecnun ve Leylâ Dilinden ùiirler, Gö÷e
Zincir Vurulmaz, Kur'an-ı Kerim Meali, Fuzûlî-Leylâ ve Mecnûn, ùeyh
GalibHüsn-ü Aúk, ùeyhülislâm øshak Efendi ve Divanı, ùeyhülislâm Es'ad
Efendi ve Divanı, ùeyhülislâm øshak Efendi ve DivanlarındanSeçmeler,
Fuzûlî’ninPoetikası, Fuzûlî Divanından Seçmeler, Eski ùiirin Bahçesinde,
Fatih Divanı ve ùerhi) ve Ahmet Atilla ùentürk (1958 yılında østanbul’da
do÷du. Yeúilköy Lisesi’nden sonra østanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü Tâhirü’l-Mevlevî Hayatı ve Eserleri adlı
mezuniyet tezi ile bitirdi ve mezun oldu÷u bölüme asistan girdi. Eski Türk
edebiyatı alanında hazırladı÷ı Baúlangıçtan XVI. Asra Kadar Anadolu
Sahası Mesnevîlerinde Edebî Tasvirler adlı çalıúmasıyla doktor unvanını
aldı. ABD Ohio State Üniversitesi’nde, Daily Life in the Ottoman Empire in
Light of Literary Texts konulu disertasyonla‘visiting scholar’ olarak
bulundu. Sahasında pek çok kitap ve makale yayımladı. østanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi’nde eski Türk edebiyatı tarihi, metinler úerhi, metin
tamiri konularında dersler verdi. Eserlerinden bazıları: Ahmed Paúa’nın
Güneú Kasidesi Üzerine Düúünceler, Rakîb’e Dair, Necâtî Be÷’in Sultan
Beyazıd Medhiyesive Birkaç Gazeli Hakkında Notlar, Sûfî yahut Zâhid
Hakkında Yahyâ Be÷’in ùehzade Mustafa Mersiyesi yahut Kanunî
Hicviyesi, XVI. Asra Kadar Anadolu Sahası Mesnevîler. Emekli ö÷retim
üyesi Ahmet Atilla ùentürk, hâlen Osmanlı ùiiri Kılavuzu adlı önemli eser
üzerinde çalıúmalarını sürdürmektedir. Bu çalıúma, edebî metinlerin
taranması esnasında tespit edilen binlerce beytin, konularına göre tasnif ve
yorumlanması ile ortaya çıkan önemli bir çalıúmadır. Yazarın yirmi beú
yıllık eme÷i olan bu çalıúmanın yakın bir dönemde yayımlanması beklenir.
(Kartal vd., 2013: 47) gibi bilim adamlarının da yakın dönemde metin úerhi
sahasında çok önemli çalıúmalar yaptıkları söylenebilir. Cumhuriyet
Dönemi’nde yetiúen metin úârihlerinin hayatı ve eserleri hakkında etraflıca
bilgi vermek bildiri özetinin sınırlarını aúaca÷ı için bildirimizin sınırları
çerçevesinde bunların bir kısmının konuyla ilgili eserleri ve önemli bazı
özellikleri hakkında úu bilgileri vermekle yetinelim:
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Ahmet Talât Onay, Açıklamalı Divan ùiiri Sözlü÷ü-Eski Türk
Edebiyatında Mazmunlar ve øzahı: Ahmet Talât Onay’ın uzun bir süre
çalıúarak hazırladı÷ı bu kitabında 1000’den fazla madde yer alır. Yazarın,
açıklamaları sırasında verdi÷i örnek beyitlerle eserini zengin bir antoloji
hâline getirdi÷i söylenebilir. Onay’ın bu önemli eserinde, baúta, Lehçe-i
Osmânî, Salâhî Lûgati, Lûgat-i Ebuzziya, Lehçetü’l-Lügat, Ferheng-i ùu’ûrî,
Kâmûs-ı Osmânî, Tuhfe-i Vehbî (ve úerhi), Nuhbe-i Vehbî, Divânü
Lügâti’t-Türk, Ahterî-i Kebîr, Burhân-ı Katı Tercümesi ve Kâmusu’l-A’lâm
gibi lügatler baúta olmak üzere úerh, divan, mesnevi, tezkire, menkıbe, tarih
ve seyahatnâme gibi çeúitli türdeki temel kaynaklardan yararlandı÷ı görülür
(Onay, 1993: XV).
Eserde, toplam 1115 maddebaúı olup bunların harflere göre da÷ılımı
úöyledir: A 106, B 52, C 27, Ç 27, D 56, E 45, F 19, G 40, H 70, I-ø 24, K
107, L 11, M 70, N 47, O-Ö 7, P 31, R 37, S 73, ù 48, T 48, U-Ü 11, V 9, Y
30, Z 20.
Eski Türk edebiyatının dünyasına girerek metinleri daha iyi anlamak
isteyenler için temel bir kaynak olan bu eser, Ali Birinci, Yıldız Iúık, Kâzım
Yaúar Kopraman, Ebulkasım øçtihadî’nin de de÷erli katkıları ile Cemâl
Kurnaz tarafından hazırlanarak Türkiye Diyanet Vakfı (Ankara, 1993) ve H
Yayınları (østanbul, 2009) tarafından yayımlanmıútır. Eserin, kendisinden
sonra yapılmıú ve yapılacak çalıúmalar için de örnek bir çalıúma oldu÷u
söylenebilir (Onay, 1993: XVI ).
Muhammet Nur Do÷an’ın Fatih Divanı ve ùerhi adlı eseri (Yelkenli
Yayınevi, østanbul 2009:324), bugün klasik Türk edebiyatı metin úerhleri
alanında kendini yetiútirmek isteyenlerin sindirerek okuması ve elinde
bulunması gereken temel kaynaklardan birisi olup østanbul’un fethinin 551.
yıldönümü vesilesiyle yayımlanmıútır. Fatih’in úiirlerinin, ilk olarak Dr.
Georg Jacob tarafından 1904 yılında Berlin’de yayımlandı÷ı bilinir.
Türkiye’de Fatih Divanı üzerine (Muhammet Nur Do÷an’da önce) Saffet
Sıtkı, Kemal Edip Kürkçüo÷lu, Ahmet Aymutlu ve øskender Pala gibi bilim
insanlarının çalıúmaları vardır (Do÷an, 2009: 10).
Muhammet Nur Do÷an’ın çalıúmanın önsözünde de belirtti÷i gibi,
Klasik Türk edebiyatının arka planında yer alan çok köklü ve zengin kültür
bilinemedi÷i için, di÷er divan úairlerimiz gibi, Fatih Sultan Mehmed’in
úiirlerinin de tam olarak anlaúılamadı÷ı söylenebilir. Bu sebepten dolayı
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büyük sultan hakkında tarihî gerçeklerle asla ba÷daúmayan bazı yanlıú
söylemler geliútirilmiútir. Divan úairlerinin ortak üslubu olan hakikat-mecaz
paralelli÷i konusu göz önünde bulundurulmadan Avnî’nin úiirlerini anlamak
ve bunlardan úairin düúünce, inanç ve davranıú hususiyetlerine dair kesin
hükümler çıkarmak mümkün de÷ildir. (Do÷an, 2009: 13)
Muhammet Nur Do÷an’ın, Fatih Divanı ve ùerhi adlı çalıúmasında, elde
etti÷i sonuçlar úöyle ifade edilebilir:
1. Çok kuvvetli bir e÷itim almıú, birkaç dil bilen, zamanının bütün ilmî,
kültürel, felsefî, siyasî ve entellektüel birikimine sahip kudretli bir sultan
olan Fatih’in úiiri, bu yüksek bilgi ve kültür hamulesi ile birlikte, klasik Türk
edebiyatının son derecede geliúmiú ve neredeyse mükemmeliyete ulaúmıú
muhteva birikimini güçlü bir úekilde ortaya koymaktadır.
2. Hacim olarak küçük bir divançe oluúturan bu úiirler, duygu ve
düúünce bakımından oldukça geliúmiú bir sanatkâr úahsiyetinin renkli,
samimi ve orijinal yansımalarını taúımaktadır.
3. Divandaki beyit ve mısralarda, büyük bir cihan devletini yöneten,
do÷unun sultanı oldu÷u kadar, batının da Kayzeri olmaya azmetmiú bir
hükümdarın yüksek úahsiyetinin, sanatkârlık ve söz sultanlı÷ı ile bir kat daha
güçlenmiú oldu÷u söylenebilir.
4. Gerek devrinin büyük úairleri ve gerekse bütün bir klasik Türk
edebiyatı úairler kadrosu içerisinde yapılacak ciddi araútırmaya dayalı bir
mukayese sonucu, ùair Avnî’nin, hiç de telâffuz edildi÷i gibi orta derecede
bir úair olmayıp; aksine, hayal ve bilgi açısından çok yönlülük özelli÷i
taúıyan üslubu göz önünde bulundurulacak olursa, benzerlerinden hiç de
geri kalmayan, birinci sınıf sanatkârlar arasında sayılması gerekti÷i
söylenebilir.
5. Avnî’nin úiiri, klasik Türk edebiyatının olanca bilgi, kültür ve estetik
birikimini bütün ihtiúamı ile yansıttı÷ı kadar, tasavvufun ve tasavvuf ile ilgili
bütün hususların mecazi düúünceyi, sembolizmi ve hatta alegoriyi besleyen
etkilerine de sonuna kadar açıktır. Onun úiirlerinde sevgili, sevgiliye ait
bütün bedenî güzellik unsurları, úarap, meyhane, kilise, put, zünnar, sakî,
sultan, köle v.b. gibi maddî de÷erler, bir taraftan dünyevî (gerçek) nitelikleri

Mustafa GÜNEŞ

846

ile boy gösterirken; di÷er taraftan da tasavvufî (platonik) düúünce dünyasına
ait mecaz ve sembolizm unsurları olarak karúımıza çıkarlar.
6. Avnî’nin úiirleri teúbih, teúhis, mecaz, kapalı ve açık istiare, telmih,
hüsn-i ta’lil, iham (tevriye) gibi sanat ve ifade üslûpları açısından da
úaúırtıcı bir zenginlik taúımaktadır.
7. Avnî, hacimce küçük, ama taúıdı÷ı edebî ve estetik de÷er bakımından
ihmal edilemeyecek önemdeki bu divanı ile edebiyat tarihimizde müstesna
bir yere sahip güçlü bir sanatkârdır.
8. Fatih Sultan Mehmed’in oldukça kuvvetli düúünce, kültür, tasavvuf,
felsefe ve estetik ıúıkları saçan úiirleri, kudretli bir hükümdar úahsiyeti ile
güçlü bir sanatkârlık ve úairlik kimli÷ini bütünleútirerek bizim devlet
anlayıúımızın hangi temeller üzerinde yükseldi÷i hususunu da ortaya koyan
belgeler durumundadır.” (Do÷an, 2009: 13-14)
Muhammet Nur Do÷an, bu çalıúmasını, Fatih Millet Genel Kütüphanesi
Ali Emiri Manzum Eserler 305 numarada kayıtlı bulunan yazma nüshayı
esas alarak yapmıútır. Ancak sayın hocamız Muhammet Nur Do÷an, bu
nüsha ile yetinmeyerekbazı nazire mecmualarını taramıú ve burada
rastlanılamayan bazı úiirleri de Fatih Divanı metnine dâhil etmiútir. Karma
indeks ve tıpkıbasımla birlikte 324 sayfadan müteúekkil bu çalıúmadan, yeni
ve eski harfli metinlerin birlikte bulunması sebebiyle lisans ve lisansüstü
düzeyde yaralanılabilir.

Divanda Yer Alan Gazeller ve Beyit Sayıları (71 gazel: 398 beyit):
Redif

Adet

Beyit Sayısı

Elif:

3

5+5+7=19

Bâ:

2

7+5=12

Cîm:

1

5
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Hâ:

1

5

Dâl:

2

5+5=10

Râ:

17

5+7+5+7+5+7+7+8+7+5+5+7+5+5+5+5+5=100

Zâ:

3

5+5+5=15

Sîn:

4

5+5+5+5=20

‘Ayn:

1

5

Kâf:

2

5+7=12

Kef:

7
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5
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Mîm:

6
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Nûn:

9
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Hâ:

4
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Yâ:

4
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Nesir Hâlinde Günümüz Türkiye Türkçesine Aktarılmıú Beyitler:
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numarası:
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3

3, 4, 6

32

1, 4

4

1, 2, 3, 4, 5, 6

36

3, 4, 5

5

2, 3, 4

38

1, 2, 4, 6

6

1, 3, 5

39

2
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8

1, 4

43

1, 4, 5, 6

11

2, 5

44

1

12

3, 5

45

4, 5

13

2

46

2

15

1

47

4, 5

16

5, 6

51

6

17

2, 6

54

1, 4

18

2, 5, 6

55

3, 4

19

1

56

4

20

3, 4

57

1, 3

22

5

59

3

23

1

61

1, 3, 4, 5

24

2

62

1, 2, 4, 5

25

1, 3, 5

63

3

26

2, 4

65

2

27

4

67

2, 4

28

3, 4, 5

68

1, 3, 4, 5, 6

29

1

69

3

30

2, 3, 5

70

2,5

31

3

71 ve 72

3, 4, 7- 5
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Çalıúmayı de÷erli hâle getiren ve benzerlerinden ayıran bir di÷er özellik
ise metne ait dipnotlardır. Yazar, ön sözde oldu÷u gibi bu notlarda da metnin
daha iyianlaúılması ve anlamın tamamlanması amacıyla, konu ile ilgili
olarak daha önce yapılan çalıúmalarda katılmadı÷ı veya eksik gördü÷ü bazı
kelime ve kavramlar hakkında önemli açıklamalar yapmaktadır.
Ahmet Atillâ ùentürk, Osmanlı ùiiri Antolojisi (YKY, østanbul 1999:
674) adlı eseri, Cumhuriyet Dönemi úerh çalıúmalarında önemle
zikredilme÷e de÷er çalıúmalardan birisidir. Eserde, klasik Türk edebiyatı
tarihine geçen yaklaúık üç binden fazla úairden yalnız elli yedi tanesinden
seçilen bazı úiirlerinin úerh edilmesi suretiyle, úimdiye kadar gözden uzak
kalmıú pek hususunda gözler önüne serildi÷i görülmektedir. Eserde, úerh
edilen úiir metinlerinden önce úiir ve úairle ilgili önemli bilgilerin verilmiú
olması sebebiyle, yazar okuyucuyu úiiri zengin iç dünyasına daha rahat
çekmektedir.
Eserde, aúa÷ıdaki úairlere ait bazı úiirler úerh edilmiútir:
ùeyho÷lu: (1 Gazel), Ahmedî (2 Gazel), Ahmedî Dâi (1 Gazel), ùeyhî
(2 Gazel), Karamanlı Nizâmi (1 Gazel), Avnî (3 Gazel), Ahmed Paúa, Hufî
(2 Gazel), Melihî (1 Gazel), Cem Sultan (1 Gazel), Necati Bey (2 Gazel),
Mu’îdî (2 Gazel), Hayalî Bey (1 Tahmis 3 Gazel), Fuzulî (2 Kaside 2
Gazel), Kâtibî (Seydî Ali Reis) (1 Gazel), Nihanî (1 Gazel), Muhibbî (1
Gazel), øúretî (1 Gazel), Helâkî (1 Gazel), Emrî (2 Gazel), Âgehî (1 Gazel),
Taúlıcalı Yahyâ (7 Terkib-i Bend), Hubbî Hatun (1 Gazel), Nev’î (1 Kaside,
1 Gazel), Bâkî (7 Terkib-i Bend, 3 Gazel), Ganîzâde Nâdirî (1 kaside), Nef’î
(1 Kaside), Nâilî-i Kadîm (2 Gazel), Neúâtî (2 Gazel), Sâbit (1 Kaside 1
Gazel), Nâbî (3 Gazel), Nedîm (1 kaside), Râgıb Paúa (1 Gazel), ùeyh Galîb
(1 Terci’- Bend1 Gazel), Leskofçalı Gâlib (1 Gazel), ùems (Osman ùems).
Eserde, yukarıda adı geçen úairlere ilave olarak Süleyman Çelebi,
Mesîhî, Nazmî, Ba÷datlı Rûhî, Nev’î Zâde Atâyî, ùeyhülislam Yahya, Fâzılı Enderûnî, Vasıf-ı Enderûnî, Keçeçcizâde øzzet Molla ve Verne gibi bazı
úairlerin, sadece bazı úiirlerine yer verilmektedir. Eser bu yönüyle, bir
Osmanlı úiiri antolojisi özelli÷i taúır.
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SONUÇ
Cumhuriyet döneminde, yaklaúık bin yıllık bir kültür ve medeniyetin
ürünü alan manzum ve mensur binlerce klasik eseri anlama ve araútırma
çabalarının hız kesmeden devam etti÷i görülür. ùüphesiz, yukarıda belirtilen
eserlere ilaveten daha pek çok bilim adamının son yıllarda yaptıkları de÷erli
klasik Türk úiiri çalıúmaları arasındametin úerhlerinin ayrı bir öneme haiz
oldu÷u söylenebilir.
Cumhuriyet Dönemi’nde “Divan edebiyatının artık ça÷ı geçmiútir.
Ça÷daú sanatçı, deve kervanını de÷il, tren katarını terennüm edecektir.”
diyerek ve bilimsel konuları ideolojik açıdan de÷erlendiren bazı kimse ve
çevrelere rastlanır (Kahraman, 1996: 201).
Eski kültür de÷erlerinin yanında, bazı Türk edebiyatı metin ve
bilgilerinin de Türk millî e÷itim sisteminden tasfiye edilmek istendi÷i bu
dönemde; Türk milleti ve onun yetiútirdi÷i bilim insanları tarafından, çeúitli
alanlarda oldu÷u gibi, edebi açıdan da kendi öz de÷erlerini daha iyi anlama
ve anlatma yolunda yo÷un emek sarf edildi÷i görülür. Yukarıda bir kısmını
zikretti÷imiz az sayıdaki örnek, belki de sadece denizden bir damladır.
Bütün bu gayretlerin yanında, klasik Türk edebiyatı metinlerini, okuma,
anlama ve yorumlama konularında, batıda kullanılan bazı edebî kuram ve
yöntemleri daha yakından tanıyarak onlardan daha çok yararlanmamız
gerekti÷ini de bilmemiz gerekir (Küçük, 2008: 55).
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AMERøKALI øùADAMI, HAYIRSEVER VE DøPLOMAT CHARLES
R. CRANE’øN TÜRKøYE’DEKø KÜLTÜR VE EöøTøM
FAALøYETLERø
Bahri ATA*
ÖZET
Bu bildirinin amacı Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ve yeni Türkiye
devletinin ortaya çıkıú aúamasında Amerikalı iúadamı, hayırsever ve diplomat
Charles Richard Crane’in (1858-1939) Türkiye ile ilgili kültür ve e÷itim
faaliyetlerini ortaya koymak ve de÷erlendirmektir. Tarihi yöntemin kullanıldı÷ı bu
araútırmada temel kaynaklar olarak Chicago Üniversitesi Kütüphanesi Samuel
Harper Koleksiyonu,
Chicago Tarih Müzesinde the Crane-Lillie Koleksiyonu,
Washington Kongre Kütüphanesinde Amiral Mark L. Bristol’un dokümanları, New
York Times, Chicago Tribune v.b. gazetelerin veri tabanları ve hatıratlar kullanıldı.
Crane, 1910’lu, 1920’li ve 1930’lu yıllarda Balkanlar, Türkiye, Rusya, Çin ve
Suudi Arabistan’da aldı÷ı görevlerle etkili olmuú bir Amerikalıdır.Crane, Türkiye’de
1919 King-Crane Komisyon Raporu'nu yazanlardan biri olarak bilinir. 1925’te
Güncel Dünya Olayları Enstitüsü’nü (New York-Based Institute for Current World
Affairs) kurdu.
20. yüzyılın baúında Crane’in Türkiye’de kültür ve e÷itimle ilgili pek çok
faaliyetin destekçisi oldu÷u görülmektedir. Daha 1911’de bir Osmanlı arúiv
vesikasında Crane’in øúkodra civarında dolaúarak, Malisörler adı verilen Kuzey
Arnavutluk'ta yaúayan Katolik Arnavutlara para yardımı yaptı÷ı ve onların
Amerika'ya göç etmesini temin etti÷i belirtilmektedir. Birinci Dünya Savaúı
öncesinde, sırasında ve sonrasında østanbul’daki Amerikan Kız Kolejine de para
yardımı yaptı. Crane, Halide Edip Adıvar ile siyasal atmosferi ö÷renmek ve bazı
Türk gençlerini ABD’de burslu okutmak için yazıútı. Bu gençlerden biri de ünlü
gazeteci ve yayıncı Zekeriya Sertel idi. Crane, 1923’te Himaye-i Etfal’e yardım
kampanyası için Amerika’ya giden Dr. Fuad Umay’ın gezisinin organizasyonuna
yardımcı oldu. 1924’te John Dewey’in Türkiye’ye davet edilmesini tavsiye eden ve
Türkiye seyahati masraflarını karúılayan Crane’dir. Crane, Ayasofya mozaiklerinin
restorasyonu gibi projelere maddi katkılarda bulundu. 1918’de østanbul’daki Rus
çocuklarının ö÷retmeni ve Ayasofya Mozaiklerinin restorasyonunu yapan sanat
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tarihçisi Thomas Whittemore’un faaliyetlerini mali olarak destekledi. Kısaca Crane,
1900’lü yılların baúında kariyerine “Türk Düúmanı” olarak baúladı, zamanla kısmen
“Türk Dostu” olarak ortaya çıktı. Bununla birlikte, O “Rusya Dostu” ya da “Yakın
Do÷u’da Arap gayesine Amerikan Dostluk ve Deste÷inin Simgesi” tanımlamalarını
daha çok hak etmektedir.
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AMERICAN BUSINESSMAN, PHILANTHROPIST AND DIPLOMAT
CHARLES R. CRANE AND HIS CULTURAL AND EDUCATIONAL
ACTIVITIES IN TURKEY
ABSTRACT
The purpose of this paper is to demonstrate and evaluate the cultural and
educational activities of Charles Richard Crane (1858-1939), American
businessman, philanthropist and diplomat in Turkey at the last period of the
Ottoman Empire and the emergence of a new phase of the state of Turkey. The
main sources of this historical study are Samuel Harper Collection of the University
of Chicago Library, the Crane - Lillie Collection at Chicago History Museum,
Admiral Mark L. Bristol's papers at Library of Congress in Washington,
newspapers, memories etc. Crane was an American who has been effective in the
Balkans, Turkey, Russia, China and Saudi Arabia in 1910’s, 1920’s and 1930’s.
Crane is known as a reporter of King- Crane Commission in Turkey. In 1925, he
founded New York -based Institute for Current World Affairs. At the beginning of
the 20th century, Crane became the supporter of many of cultural and educational
activities in Turkey.
In the Ottoman archival document dated 1911 he ismentioned as a financial
supporter of the rebellion of Catholic Albanians known as Malisor in the Northern
Albania and their emigration to America. He provided the subsidy to the American
Girls' College in østanbul before, during and after the World War I. He granted
scholarship to some Turkish youngs to study abroad under the reference of Halide
Edip. One of them was Zekeriya Sertel, a famous journalist. In 1923 hehelped the
organization of Dr. Fuad Umay’s trip, the president of the Society of Protecition of
Children in the USA. In 1924, headvised Dr. Fuad Umay to the invitation of Prof.
John Dewey to Turkey and he paid the expenses of Dewey’s journey to Turkey. He
supported financially the activities of Thomas Whittemore as teacher of Russian
Children in 1918 and 1924 and restorator of the mosaics of Hagia Sophia in the
1930’s.
In short, Crane began his career as enemy of the Turks in 1900’s, in the course
of time, he emerged as friend of the Turks. However, Crane deserved to be friend of
Russia or “the symbol of American friendship and support for the Arab cause in the
Near East” much more.
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GøRøù
19. ve 20. yüzyılda yaúanan bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal ve
siyasal geliúmelere ba÷lı olarak dünya daha da küçüldü. Küresel çapta
hayırsever milyoner iúadamı tipleri yeni kıta Amerika’dan çıkmaya baúladı.
Bu adamlar, devletlerinin ve içinde yaúadıkları toplumun çok ötesinde farklı
güdüleyici faktörlerin etkisi altında dünya meseleleri ile ilgilendiler. øúte
bunlardan biri de Charles Richard Crane’dir (1858-1939). Chicago’da
giriúimci ve iúadamı zengin bir babanın o÷lu olarak dünyaya gelen Crane,
iúadamı, hayırsever ve diplomat kimlikleri ile küresel tarihte daha önce
benzeri olmayan öncü bir konuma ulaútı.
Crane’in Rusya, Çin ve Arap dünyasına iliúkin faaliyetleri üzerine pek
çok çalıúma yapılmıútır. Örne÷in, Parry’e göre (1947), Crane, en fazla
“Rusya Dostu” unvanını hak ediyor. O, Amerika’da Rusya çalıúmalarını
kurumsallaútırdı. Rus Co÷rafya Kurumu’na Rus halk úarkılarının toplanması
için bütçe ayırdı. 1917 Bolúevik Devrimi sonrası Rusya’dan kaçan subay ve
ailelerine, aydınlara maddi yardımlarda bulundu. New York’taki St.
Nicholas Cathedrali’ndeki Patrik Tikhon’un Rus korosunu maddi açıdan
destekledi (Bailey ve Lobanov,1999).
Israel (1971:176-202) Crane’in Çin’deki faaliyetlerini Amerika’nın
“ølerlemecilik ve Açık Kapı” politikası çerçevesinde de÷erlendirmektedir.
Ocak ve Mayıs 1921’de Çin’deki kıtlık ve selden etkilenen ma÷durlara
yardım eden Amerikan Yardım Komitesi’ne baúkanlık etti. Kızıl Haç,
YMCA (Young Men’s Christian Association-Genç Hristiyanlar Cemiyeti)
gönüllüleri ve Amerikalı mühendislerin devrede oldu÷u bir plan yaptı.
Geleneksel Çin dinî müzik kayıtlarının koleksiyonunu yaptı.
Pek çok kaynak Crane’den “Arap uzmanı” olarak söz etmektedir. F. W.
Brecher de (1988) onu, Yakın Do÷u’da Arapların hedeflerine ulaúmasında
Amerika’nın dostlu÷u ve deste÷inin simgesi olarak ele almıútır. Crane 1919
yılındaki raporunda Filistin ve Suriye’de Araplar arasında Siyonist programa
karúı duyguların çok güçlü oldu÷unu, aúırı Siyonist programın ciddi olarak
modifiye edilmesi tezini ileri sürdü.
Suudi Arabistan ve Yemen’de petrol çıkarma iúlerini finanse edip,
Amerikan petrol imtiyazlarının kazanılmasında etkili oldu. Yemen’de bir
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iletiúim altyapısı kurulması için bir grup mühendisin (Örn. Karl S. Twitchell)
sponsorlu÷unu yaptı. 6 Ekim 1938’de Bayan Cordell Hull’a yazdı÷ı bir
yazıda kendisinin Müslüman dostlarla iliúkilerinin tamamıyla barıúçıl ve
kültürel (su iúleri, köprüler ve yollar vb.) oldu÷unu, silah ve mühimmatı için
bir kuruú bile harcamadı÷ını ileri sürdü (Brecher, 1988:47-48).
Crane, Zübeydet ùhaplı ùamil (2009) için Müslüman ve Kafkasyalıların
bir dostudur. Öte yandan bazı bilim insanlarının kaleminde de (örn. Green,
1992) siyonizmden korkan, Hitler sempatizanı bir profil çizilmektedir
Crane hakkında iki önemli biyografi çalıúması bulunmaktadır. 2000
yılında David Hapgood’un Charles R. Crane: The Man Who Bet on People
(Charles R. Crane: ønsanlar üzerinde Bahis Oynayan Adam) adlı eseri
Institute of Current World Affairs yayını olarak çıktı. Daha yakın bir
zamanda 30 Ekim 2008’de Kansas Üniversitesinden Prof. Dr. Norman E.
Saul, Colombia Kütüphaneleri dostlarının düzenledi÷i bir toplantıda
“Charles R. Crane: Büyük Amerikan Küreselcisi ve Hayırseveri” adıyla bir
konferans verdi. 2013’te Norman E. Saul’un The Life and Times of Charles
R. Crane, 1858–1939: American Businessman, Philanthropist, and a
Founder of Russian Studies in America (Charles Crane’in Hayatı ve
Zamanları 1858-1939: Amerikalı øú Adamı, Filantropist ve Amerika’da
Rusya Çalıúmalarının Kurucusu) kitabı yayımlandı.
Tasnif edilen Osmanlı arúiv vesikaları arasında Crane ismi ile
Arnavutluk’ta 1911’deki Malisör ayaklanmaları sırasında karúılaúılmaktadır.
Burada Malisörlere para yardımı yapan eski Amerika Pekin Sefiri ve ruhban
cemiyetine mensup bir kiúi olarak görülmektedir. 1915’te Ermeni tehciri
konusunda Amerikan kamuoyunu Türklerin aleyhine örgütlemeye çalıúan
biri olarak sahneye çıkmaktadır. 1919’a gelindi÷inde Crane, King-Crane
Raporu raportörü olarak görülmektedir. Hal böyle iken 1920 sonrası bazı
kitaplara “Türk dostu” olarak geçmeye baúlamıútır. Crane’in “Türk düúmanı”
olarak baúladı÷ı kariyerinden “Türk dostu” olmaya dönüúmesi tarihsel
açıdan cevaplandırılması gereken bir sorudur. Bu nasıl oldu? Crane, nasıl bir
Türk dostuna dönüútü? Yeni Türkiye devleti için neler yaptı? Dönemin Türk
aydınlarının hatıratları dikkatle okundu÷unda Crane’in Türkiye’de pek çok
kültür ve e÷itim faaliyetine de damgasını vurdu÷u anlaúılmaktadır. Chicago
Üniversitesi Samuel Harper Koleksiyonu, Chicago Tarih Müzesi CraneLillie Koleksiyonu, Washington Kongre Kütüphanesi Arúivi Norman and
Elizabeth Hapgood Dokümanları ve Amiral Mark L. Bristol Dokümanları
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bunları destekleyici niteliktedir. Chicago ve Washington arúivlerinde yapılan
incelemeler de bu konuda bize pek çok veri sa÷lamaktadır.
Bu bildirinin amacı Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ve yeni
Türkiye devletinin ortaya çıkıú aúamasında Amerikalı iúadamı, hayırsever ve
diplomat Charles Richard Crane’in (1858-1939) Türkiye ile ilgili kültür ve
e÷itim faaliyetlerini ortaya koymak ve de÷erlendirmektir.

A. Chicago’lu øúadamı Charles R. Crane kimdir?
Charles Richard Crane, 7 A÷ustos 1858’de Chicago’da do÷du. Crane,
Chicago’da musluk tesisat malzemeleri üreten bir úirket kurmuú olan
Richard Teller Crane ve Mary Prentiss Crane’nin en büyük o÷ludur. Babası
Richard Teller Crane kolej düúmanı adam olarak biliniyordu. 1909-1911
arasında ticari u÷raú için gençlerin yetiútirilmesi konusunda kolejlerin
kullanıúlılı÷ı ya da daha do÷rusu yararsızlı÷ı ile ilgili üç kitapçık yazdı
(Donoghue, 2004:97). Bunlardan biri de 1909’da yazdı÷ı The Utility of all
Kinds of Higher Schooling (Yüksek Okullaúmanın Her Çeúidinin
Kullanıúlılı÷ı) adlı kitaptır.
Yukarıdaki nedenlerden dolayı Charles Crane, ancak 14 yaúına kadar
resmi bir e÷itim aldı. Babası, onu okul yerine fabrikaya gönderdi. Burada
sa÷lı÷ı bozulan Crane’in 1878 ve 1880’de yirmi yaúlarında kolej yerine,
Hindistan ve Asya’ya gitme istedi÷ini kabul etti. 1881’de yirmi üç yaúında
Cornelia W. Smith ile evlendi. O÷lu Richard Teller Crane II, 12 A÷ustos
1882’de do÷du. Torun Crane’in 1904 Harvard mezunu oldu÷unu belirtmekte
yarar vardır. Bu da Charles Crane’in kolej e÷itimine iliúkin görüúünü
yansıtmaktadır.
Crane’in pek çok faaliyetinin finansmanını Crane aile úirketi karúıladı.
1901’de Massachusetts, Woods Hole, Marine Biyoloji Laboratuvarının
mütevelli üyesi oldu. 1904-1924 arasında mütevelli heyeti baúkanı görevini
sürdürdü. 1912’de babasının ölümü üzerine aile úirketinin baúkanı oldu. øki
yıl sonra úirketteki hisselerini kardeúi Richard’a sattı. Bundan sonra zamanın
büyük kısmını gezi, siyasi iúler ve diplomatik iliúkilere ayırdı (Parry,
1947:27). 1920’li ve 1930’lu yıllarda dünya ölçe÷inde siyasifaaliyetlerin
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içinde yer aldı. Kamu hizmetini de yaúamı boyunca çok önemli gördü.
Crane, 1937’de Moskova, 1938’de Kahire gezilerinden sonra 15 ùubat
1929’da Kalifornia Palm Springs’te vefat etti. 24 Nisan 2006’da sanat
koleksiyonu Christie’nin müzayedesine satıldı÷ı için gazetelerin gündemine
tekrar geldi.
Crane’in faaliyetlerinin anlaúılması için biraz kiúilik tahlili yapmak
gerektir. Bu konuda bize en fazla bilgi veren kiúi øngiliz tarihçi A.J.
Toynbee’dir. Toynbee (1967) Hatıralar: Tanıdıklarım adlı kitabında,
Crane’in detaylı bir profilini çıkarmaktadır. ùöyle yazıyor: “ønsan onu görür
görmez eúsiz bir insan oldu÷unu fark ediyordu. Bir papa÷ana benziyordu.
Sorgulayıcı bir karakteri oldu÷unu hissettiren bir tavır sergiliyordu…
Kendisi hayattayken sinsilik gerektiren maskaralı÷ın modası geçmeseydi,
birinci sınıf bir maskara olabilirdi.” (Toynbee, 2005:246). Crane, kaliteli øran
restoranlarının müúterisiydi. Seyahati çok seven birisiydi. Crane, hediye
vermeyi seven biriydi. Gezilerini en ince ayrıntısına kadar planlıyordu.
Örne÷in Hindistan gezisi için A Passage to India (Hindistan’a Bir Geçit)
kitabının yazarını olan E. M. Forster’ı bulmuú ve görüúmüútür. 1921’de çivi
yüklü bir tren vagonu ile Rusya’da seyahat etmesi ve ihtiyaçlarını bu çivileri
satarak karúılaması ve Polonya’ya kadar gelmesi yaygın bir anlatı idi.
“Onun Yemen’de ve Suudi Arabistan’daki gezileri tıpkı Kızıldeniz’den sa÷
salim geçen øsrail o÷ulları gibiydi. Birbiriyle savaúan iki silahlı grup
tarafından da korunurdu” (Toynbee, 2005:253-259). Toynbee, özellikle bu
son tespitinde abartıya kaçmaktadır. Bu gezilerden birinde yardımcısının
öldürülmesi gibi baúına kötü olaylar da gelmiútir.
Virginia Crocheron Gildersleeve, Crane’i kendini etrafındaki insanların
do÷asını ö÷renmeye adayan, baúka koleksiyoncular nasıl kitap ve resim
topluyorsa, onu da müstesna ve ilginç úahsiyetleri dost olarak toplayan tuhaf
bir dahi olarak hatırlamaktadır (Hapgood, 2000:35).
Crane, de÷iúik yemekleri tatma konusunda oldukça açık fikirli idi.
Ahmet Emin Yalman’ın hatıraları buna bir kanıt niteli÷i taúımaktadır.
Yalman (1970a:38-39) hatıralarında østanbul’da bir yemekte Crane’in
kendisine perhizde oldu÷unu, sadece iki bardak süt ve iki kâse yo÷urt yemek
istedi÷ini söyledikten sonra yemekler gelmeye baúladı÷ında “O, ne?” diyerek
her bir yemekten tattı÷ını yazmaktadır.
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Bu kiúilik analizlerinden sonra aúa÷ıda Crane’in Osmanlı
ømparatorlu÷unun son döneminde ve Yeni Türkiye Devleti kuruluú
yıllarındaki bazı siyasi faaliyetleri kısaca ele alındıktan sonra kültür ve
e÷itim faaliyetleri de÷erlendirilecektir.

B. Charles R. Crane, Osmanlı ømparatorlu÷u ve Yeni Türkiye
Devleti
Crane, 1920 öncesi Osmanlı tarihi ile ilgili olarak üç olayda tarih
sahnesinde görülmektedir. Bunlar, 1911 Arnavutluk Meselesi, 1915 Ermeni
Tehciri Meselesi ve 1919 King Crane komisyonu raportörlü÷üdür. 1920
sonrası kültür ve e÷itim konularına geçmeden önce kısaca bu konulardaki
pozisyonunu irdelemekte yarar vardır.

B.1. Crane ve Arnavutluk Meselesi
3 Eylül 1903 tarihli kızına yazdı÷ı mektuplardan Crane’in Bayan
Kinnicutt ve Prof. Pavel N. Milyukov ile bir Balkan Seyahatine çıktı÷ı
anlaúılmaktadır (CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2, Folder 11). økinci
bir seyahat 1911 yılının Mayıs ayında oldu. Bu sıradaøstanbul’da kalan
Crane, ùeyhülislam’la, Cemalettin Bey’le ve henüz kabinesi yeni düúen
Maliye Nazırı Cavid Bey ile görüútü. Crane, Cavid Bey’i, Genç Türkler
arasında en yeteneklilerden biri olarak düúünmektedir. Cavid Bey, Crane’e
dönüú yolunda ülkede kolaylıkla seyahat edebilmesi için bir mektup verdi.
Crane, bu seyahati sırasında Hacı Mehmet Usta’ya bir kayık yaptırmıú, daha
sonra bunu New Bedford Müzesine hediye etmiúti (Hapgood, 2000:34). 17
Mayıs 1911’de Crane, Athos Da÷ına geldi.
(CHMA, Crane-Lillie
Collection, Box 1, Folder 10). Önceki yıl, Kudüs’te yapılan bir antlaúmadan
dolayı, Arnavutlukta biraz zaman geçirdi. Hapgood’a göre (2000: 35),
Crane, Arnavutluk’a østanbul Amerikan kız koleji mezunlarından Sevasti
Kyrias ve kocası Christo Dako aracılı÷ıyla Arnavutluk meselesini yerinde
gözlemlemekiçin gitmiútir.
20 Haziran 1911 tarihli Çetine (Karada÷) Sefaretinden Hariciye
Nezareti’ne yazılan bir yazıda eski Amerika Pekin SefiriCrane'in øúkodra
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civarında dolaúarak Çetine’ye gelen ve buradan Karada÷’a hicret eden
Malisörler adı verilen Kuzey Arnavutluk'ta yaúayan Katolik Arnavutlara 10
bin frank para yardımı yaptı÷ı ve adı geçenin ruhban cemiyetine mensup
oldu÷u ve bu babda propagandaya memur oldu÷u bildirilmiútir.
Memleketlerini çok seven Malisörlerin avdeti için øúkodra’nın yeni valisine
tam yetki verilmesi görüúü paylaúılmaktadır (BOA, HR.SYS. Dosya
No:146, Gömlek No:31.) Bu yılda Çetine’de Osmanlı büyükelçisinin Ahmet
(Alfred) Rüstem oldu÷una dikkat edilmelidir. 1914’te Ahmet Rüstem Bey,
Washington sefiri görevine tayin edildi (Erol, 1973:15-17). Crane,
øúkodra’da 10 gün geçirmiú ve gözlemlerini gazetelere bildirmiútir. 28
Haziran 1911 tarihli New York Times gazetesinde “Türklerin Arnavutluktaki
seferleri ile uygarlı÷ı gözden düúürdü÷ünü” iddia etmiútir.
6 Temmuz 1911 tarihli Chicago Record Herald gazetesine Viyana’dan
gönderdi÷i haberde Crane, Arnavutlar arasında sefaletin hafifletilmesi için
100.000 dolar verdi÷ini yazıyordu. Esasen para, Mary Edith Durham adlı bir
øngiliz kadına verilmiúti. Bayan Durham, o sırada Podyoritza Hastanesinin
baú sorumlusu idi (Medawar, 1995). Daha sonra yazdı÷ı anılarında
isyancılarla sık sık bir araya geldi÷ini, Crane’den elden 80 pound altın
(36.287 kilo) aldı÷ını, daha sonra Crane’in 10 bin kronu Podgoritza
Bankasına yatırdı÷ı telgrafını aldı÷ını, cömertli÷inin devam etti÷ini, øsmail
Kemal Bey’in bu parayı ihtilal amaçları için kullanmak istemesine ra÷men,
paranın ihtiyaç sahibi insanlar (özellikle mülteci kadın ve çocuklar) için
harcandı÷ını yazmaktadır (Akt. Kocatürk, 2011:69; Medavar, 1995: 60:
Hapgood, 2000:37).
Yine aynı gazetenin 27 Temmuz 1911 tarihli nüshasında Crane, Genç
Türklerin yönetimi altında Arnavutlukta ilerlemenin gecikti÷ini ve onların
uygarlı÷ın önüne geçmek için her úeyi yaptı÷ını ileri sürüyordu. Hristiyan
tarihinin Türkiye’de tümüyle kayıp oldu÷u, uygarlık ve ilerlemenin her
biçimine karúı bir sefer baúlatıldı÷ı iddia ediliyordu.
29 Temmuz 1911’de Amerikan Board’un (American Board of
Commissioners for Foreign Missions) Hariciye Bölümü’nden James L.
Barton’un yazdı÷ı bir mektup, “Arnavutluk ve Arnavutluk’a en teúvik edici
ve ilham verici gezinizi iúittik” diye baúlamaktadır. Barton, Amerikan Board
adına, bu tehlikeli zamanlarda oraya yaptı÷ı yolculuktan dolayı Crane’e olan
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takdirlerini ifade etmektedir. Ona göre, Crane’in bu gezisi do÷ruluk, adalet
ve uygarlık adına Amerikalı dostlarına ihtiyacı olan ilham ve teúviki verdi.
Yakın gelecekte kendisinin de Arnavutlu÷a gidece÷ini ve durum hakkında
sözlü bir bilgi ve öneri almak istedi÷ini ifade etmektedir (CHMA, CraneLillie Collection, Box 2, Folder 14). Bu mektuptan Amerikan Board’un
Crane’in gezisini sonradan ö÷rendi÷i anlaúılmaktadır.
Bu sırada daha sonra “Avrupa’daki Türk ømparatorlu÷unu yıkan serbest
diplomat” olarak ünlenen Times gazetesinin Balkan muhabiri James David
Bourchier adlı ørlandalı gazeteci de Türk karúıtı faaliyetlerini Avrupa’da
yürütüyordu (Kocatürk, 2011:70). Crane, Pavel Milyukov ile çıktı÷ı bir
baúka Balkan seyahatinde Sofya’da kaldıkları otelde James David Bourchier,
E. J. Dillion ve Madam Karavelova ile tanıútı. Crane, Makedonya sınırındaki
Bulgar ordusundaki Bulgar subay ve askerleri ile konuútu. Buradan
Edirne’ye geçen Crane, Selimiye Camii için “güzelli÷i, yüzlerce yıl daha
seyyahları heyecanlandırmaya devam edebilecektir.” ifadesini kullanmıútır.
Buradan østanbul’a geçmiú, Bulgar Exarch Joseph ile görüúmüú, sonra
Belgrad ve Makedonya’dan ayrılmıútır (CHMA,Crane-Lillie Collection, Box
2, Folder 14).
30 Eylül 1911 tarihli Chicago Record Herald haberine göre Crane,
Osmanlı Devleti ve øtalya arasında olası bir savaútan söz ederken, gerçekte
øtalya, bir gün önce 29 Eylül’de Osmanlı Devleti’ne savaú ilan etmiúti.

B.2. Crane ve Ermeni Meselesi
24 Eylül 1915 tarihli New York Times gazetesinin haberine göre Robert
Koleji’nin mütevelli üyesi Charles R. Crane, Ermenilere yardım kampanyası
için Sekreter Frank L. Polk’a baúvurdu ve organizasyonu planlandı. 25
kiúilik Amerikan Soruúturma Heyeti’nin veznedarı oldu. Bu heyet 4 Ekim
1915’te raporlarını yayımladı. 7 Ekim 1915 tarihli New York Times
gazetesinde Crane, Ermeni yardım komitesinin veznedarı olarak
görülmektedir. Crane, østanbul’daki Amerikan elçisine bu amaç için
úimdilik 100.000 doları kullanma yetkisi verildi÷i haberini aldı÷ını
bildiriyordu. 1919’da bu komite, Yakın Do÷u Yardım Örgütü (Near East
Relief Organisation) adını aldı (Kuran, 2006:191). 1919’da King-Crane
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komisyonu Amerikan mandası altında Ermeni devleti kurulmasını tavsiye
ederken, General James G. Harbord ABD’ye Ermeni mandasının kabulünün
beú yılda 750 milyon dolara mal olaca÷ını bildirdi. Amerikan Senatosu,
Wilson’un ısrarına ra÷men 1 Haziran 1920’de Ermeni mandası teklifini
reddetti (Kuran, 2006:203).
B.3. Crane, King-Crane Raporu ve Amerikan Mandası Meselesi
Mondros Ateúkes antlaúması sonrası, Wilson’un 8 Ocak 1918 tarihli
ondört maddelik ilkesini bir kurtuluú yolu olarak gören aydınlar baúta Halide
Edip, Celaleddin Muhtar, Ahmet Emin Yalman ve Rauf Ahmet olmak üzere
4 Ocak 1919’da Wilson Prensipleri Cemiyetini kurarak, 5 Aralık’ta
Wilson’dan Amerika’nın Türkiye’ye mali ve ekonomik alanda uzmanlar ve
danıúmanlar göndererek kalkınmasına, yeni bir rejim ve reform yapmasına
yardım etmesini talep ettiler (Arabacı, 2007:274).
Paris Konferansı’nda (18 Ocak 1919-21 Ocak 1920), Osmanlı
ømparatorlu÷u içindeki milletlerin arzularının ne oldu÷unu saptamak üzere
bir Müttefiklerarası Mandalar Komisyonu’nun gönderilmesi de
kararlaútırıldı.
Fransa ve øngiltere komisyona katılmayı kabul etmedi. Baúkan
Woodrow Wilson’un görevlendirildi÷i komisyonun Amerikan seksiyonu
üyeleri yola çıktı. Bu komisyon, Oberlin Koleji baúkanı Henry Churchill
King ile Chicago’lu iúadamı Charles R. Crane’den oluúmaktaydı. Dr. Albert
H. Lybyer, Dr. G.Montgomery ve Yüzbaúı W. Allem müúavir olarak görev
yapıyorlardı. Halide Edip Adıvar (2006:59), Türk’ün Ateúle ømtihanı adlı
hatıralarında Dr. Lybyer ile Arnold Toynbee’den Yakın Do÷u’nun çetin
kargaúalı÷ını tarafsız gözle gören iki bilim adamı diye söz etmektedir.
Paris’ten østanbul’a gelirken, Crane, karısına yazdı÷ı mektupta;
“Türkiye’yi oymada kendi yolumuzdayız” (We are on our way to carving
Turkey) diye yazıyordu (Notz, 2013). 1 Mayıs 1919’da Crane “Yol
arkadaúım komisyon üyesi Dr. King’i çok sevdim ve bir úeyler
baúaraca÷ımızı ümit ediyorum. Fakat Amerikan tarzında Türk
ømparatorlu÷unu yeniden kurmak zor bir meseledir.” cümlesini not etmiúti
(CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2, Folder 14).
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Komisyon, østanbul’a 3 Haziran 1919 tarihinde geldi. østanbul'da dört
gün kalarak, 7 Haziran 1919 tarihinde Suriye'ye hareket etti. King-Crane
Komisyonunun Haziran’dan A÷ustos’a kadar bütün faaliyetleri Vakit,
Akúam, Sabah, Türkçe østanbul, Tasvir-i Efkâr, øleri, Yeni Gazete, Hadisat,
østiklal, Tarik, Alemdar ve benzeri gibi dönemin basını tarafından gün ve
gün verilmiútir.
10 Haziran 1919ƍda Yafa’ya gelen Amerikan komisyonunun iki görevi
vardı. Biri, Arap illerinde kamuoyunun e÷ilimlerini saptamak, öbürü de Arap
toprakları dâhil olmak üzere savaú öncesi Osmanlı Devleti üzerinde genel bir
ABD mandası olabilirli÷ini araútırmak idi. Komisyon; Suriye ve Türkiye’ de
36 kenti gezdi, 1520 köyden gelen delegeler ile görüútü, 1863 dilekçe aldı
(Hapgood, 2000:57).
2 Temmuz’da ùam’da komisyon; úeyhlerin, siyaset adamlarının,
avukatların, tüccarların ve mahalli liderlerin görüúlerini aldı (Umar,
2004:362). 7 Temmuz’da Beyrut’a gelen komisyon, 13 Temmuz’da
øskenderun’a ulaútı.
21 Temmuz’da Komisyon, Amerikan destroyeri “Hazelwood” ile
østanbul’a do÷ru yola çıktı. 27 Temmuz 1919’da østanbul’dan yazdı÷ı bir
yazıda hikâyelerini anlatmak için muhafazakâr Müslüman kadınların da
kendisine geldi÷ini yazıyor. “Hiçbir birey yüzyıldır böyle bir güvenle
karúılaúmamıútır, belki de sadece Amerikalılar, Müttefikler arası komisyon
de÷il, böyle kabul ve güven sahibi idiler” diye görüúlerini ifade etmektedir
(CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2, Folder 14).
29 Temmuz 1919’da yazdı÷ı bir mektupta Suriye raporunu bitirmek
üzere olduklarını, Bo÷azların uluslararası daha büyük bir mesele oldu÷unu,
hiç bir zaman bir güç tarafından kontrol edilmemesi gerekti÷ini, son 11
yıldır kapalı oldu÷undan dünya ticaretinin a÷ır yara aldı÷ını yazıyor
(CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2, Folder 14).
29 Temmuz 1919’da yazdı÷ı raporda, østanbul’da görüútüklerininen
iyisi dedi÷i Ahmet Rıza ile ve Türkiye’nin kalbi dedi÷i Halide Edip gibi pek
az Müslüman ile konuútu÷unu, Dr. Peet, Dr. Barton, Amiral Mark L. Bristol
ve Bay Ravndal’ın kendisine yardım etti÷ini yazmaktadır (CHMA, CraneLillie Collection, Box 2, Folder 14).
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31 Temmuz’da Ahmet Rıza ile ikinci bir görüúme yaptı÷ı ve buna
Vahdet-i Milliye Heyeti’nden Mahmud Paúa ile Nabi Reúid Sadi’nin katıldı÷ı
anlaúılmaktadır (Oberlin College Archives, King Crane Digital Collection).
2 A÷ustos 1919’da Wilson’a yazdı÷ı bir yazıda Venizelos zapt
edilmezse, Balkanlarda ve Anadolu’da önerilen iúleri yoluna koyma úansının
tamamıyla heba olaca÷ını belirtiyor. Venizelos’un sundu÷u Balkanların
de÷iúik yerlerindeki Yunan nüfus istatistik bilgilerinin do÷ru olmadı÷ını
ifade ediyor. Barıú komisyonunun, Yunanlılara øzmir’de ayak basacakları bir
yer vermesinin bir embriyo savaúını hızlandırdı÷ını, Yunanlıların Bulgar
Trakyasını iúgali ile benzer bir duruma yol açılmaması gerekti÷ini
vurguluyor (CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2, Folder 14).
3 A÷ustos 1919’da yazdı÷ı raporda bir hafta boyunca Yunan, Türk ve
Müslüman delegasyonlarla konuútu÷unu yazmaktadır. Kolejin ilk mezunu,
Türkiye’nin kalbi ve milliyetçi Türklerin Jeanne d’Arc’ı Halide Edip’in
yorumcu olarak söz aldı÷ını belirtir. O’na göre, “eski bir imparatorlu÷un
parçalanması büyük bir trajedidir. Eski parçaları tekrar gruplamak için
planlar yapmak ortalama insan için çok güçtür. Rusya, Avusturya, Almanya
çöktü, Türkiye’nin pozisyonu eúsiz de÷ildir” (CHMA, Crane-Lillie
Collection, Box 2, Folder 14).
Halide Edip, 7 A÷ustos 1919’da Amerikan kamuoyuna hitaben bir açık
mektup yazdı (Çalıúlar, 2010:183-184; Shaw, 2003:531). Tarihçi Stanford
Shaw, bu mektubun øngilizcesini Browne’nun arúivinde bulmuú ve 2003’te
Belleten’de yayımlamıútır. Shaw (2003:532), Mustafa Kemal’in önceki 20
yıl boyunca Hıristiyanlık propagandası ile Amerikan kamuoyunun nasıl
Müslüman ve Türklere karúı yönlendirildi÷ini pekiyi kavradı÷ı için Halide
Edip’in çabalarını önemsemedi÷ini belirtir. Bu durumda Sivas Kongresine
katılan eski Washington Sefiri Ahmet (Alfred) Rüstem Bey’in de etkisi
oldu÷u düúünülebilir. Nitekim kongre günlerinde Mustafa Kemal’in Rüstem
Bey’i yanından hiç ayırmadı÷ını ve hemen her konuyu Rüstem Bey’le
istiúare etti÷ini belirtilmektedir (Akt. Kantarcı, 2009:74)
10 A÷ustos 1919’da Halide Edip, Mustafa Kemal Paúa’ya yazdı÷ı
mektupta “Biz østanbul’da kendimiz için, bütün eski ve yeni Türkiye
hudutlarına úamil olmak üzere muvakkat bir Amerikan mandasını, ehven-i
úer olarak görüyoruz.” diye yazmaktadır. Yine aynı mektupta “østanbul’a
Ermeni dostu olarak gelen bir çok hatırı sayılır Amerikalılar, Türk dostu ve
Türk propagandacısı olarak döndüler” (Atatürk, 2009:66-68; Arabacı,
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2007:287) diye yazmaktadır. Halide Edip’in burada kastetti÷i kiúilerden
birisinin de hiç úüphesiz ki Charles Crane oldu÷u düúünülebilir. Mektup,
“kongreye Amerikalı bir gazeteci bile göndermeyi baúarabilece÷iz”
(Arabacı, 2007:287) diye devam etmektedir. Halide Edip, (2006:59)
Türk’ün Ateúle ømtihanı adlı hatıralarında Crane’in Sivas’a Chicago Daily
News muhabiri Mister Louis Edgar Browne’u göndererek, Türklerin
görüúlerini aldırdı÷ını belirtir. Louis Edgar Browne (1891-1951), Sivas’a
yeterli zamanı olmadı÷ı için gidemeyen Charles R. Crane'in de özel
temsilcisi idi (Karal-Akgün, 2009:25; Bilgen, 2004:84-85). Belki de Crane,
Sivas’a Ahmet (Alfred) Rüstem ile karúılaúmamak için gitmemiú olabilir.
Louis Edgar Browne’un Daily News gazetesinde yer alan ifadeleri bu
durumu do÷rulamaktadır (Latimer, 1965:85). Louis Edgar Browne’un
Türkiye’deki durum hakkında ilk yazılarından biri Chicago Daily News’te 7
A÷ustos’ta yayımlanmıútı (Latimer, 1964:84). 14 A÷ustos’ta Crane ile
Browne ö÷le yeme÷i yedi. 17 A÷ustos’ta Browne, østanbul’dan ayrıldı
(Bilgen, 2004:66).
19 A÷ustos 1919 tarihli mesajdan, Crane’in, ùeyh Ahmet Sünûsî’nin
Sultanın kılıç kuúanma töreni için østanbul’da oldu÷unu ö÷renince, Bursa’da
ùeyh ile görüúme planladı÷ı anlaúılmaktadır.Aslında Crane’in Sünûsîlere
olan ilgisinin 1910’da Mısır’a yaptı÷ı gezide baúladı÷ı anlaúılmaktadır.
Crane-Sünûsî görüúmesini Halide Edip ayarladı. Crane, 6 saatlik bir gemi
yolculu÷u ile Mudanya’ya çıktı. Yolculukta úeyhin doktoru ile tanıúma
fırsatı buldu. Bursa Valisi de Bursa’nın manzarasını görebilmesi için
otomobilini Crane’e tahsis etti. Burada delegasyonları kabul ettikten sonra
camileri ve özellikle Osman Gazi Türbesini ve Sultan II. Murad’ın türbesini
ziyaret etti. Buradan saat üçte úeyh ile görüúmeye gitti. Crane, úeyhin
Wilson’un 14 ilkesine gönülden inandı÷ını söyledi÷ini belirtir. ùeyh, bir
foto÷rafını ve atalarından kalma iki tabancayı taúıdı÷ı kemerini Crane’e
hediye eder. Dr. Abdussalem Mustafa 19 A÷ustos 1919 tarihinde Crane’e
yazdı÷ı Fransızca mektupta Sünûsîlik tarikatının kökenleri ve organizasyonu
hakkında bilgi vermektedir (CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2, Folder
14).
Komisyon, 21 A÷ustos 1919'da østanbul'dan ayrıldı (Akúin, 1992:527528). 28 A÷ustos 1919'da King-Crane Komisyonu raporunu tamamladı.
King-Crane Komisyonu raporunda; Mondros Türkiye’sinin, østanbul,
Ermenistan ve kalan Anadolu olmak üzere üç devlete ayrılması ve her
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üçünün de ABD mandası altına sokulması tavsiye edildi. Raporda Suriye,
Mezopotamya ve Arapça konuúmayan kısım (Küçük Asya) ayrı ayrı olarak
ele alınmaktadır. Suriye ve Filistin’i dolaúarak halkın görüúlerini dinledikten
sonra, Arapların büyük ço÷unlu÷unun Suriye’nin ba÷ımsız olmasını
istedi÷ini ve Fransız mandasına karúı oldu÷unu saptadı.
31 Agustos 1919’da Baúkan Wilson’a gönderilen mesajda Türkiye ile
ilgili olarak úunlar tavsiye ediliyordu: Kendi yararlarına sınırlı bir bölgede
manda altında ayrı bir Ermenistan; Milletler Cemiyeti altında mandaterlik ile
yönetilen ayrı bir uluslararası østanbul Devleti; úimdilik Yunanlılar için
ba÷ımsız bir toprak ayrılmamalı; tam sınırların tespiti için bir komisyon
atanmalı; Arapça konuúmayan Türk ømparatorlu÷u için genel ve karma
manda yönetimi; Amerika’ya bu bütün için sorulmalıdır, bütün de÷il de bir
parça olursa, rol almamalıdır (CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2,
Folder 14).
Yine 31 A÷ustos 1919 tarihli The New York Times gazetesinde, Crane
ve King, Amerika’nın yalnızca østanbul ve Ermenistan’ı de÷il, Suriye ve
Filistin de dâhil olmak üzere bütün imparatorluk topraklarını kapsayacak,
manda yönetimi kurmasının uygun olaca÷ını belirtmiúlerdir. Delegelerin
ifadelerine göre, böylesine geniú bir manda yönetiminin siyonist emellere de
uygun düútü÷ü anlatılmaktadır. Mr. Crane, Küba ve Filipinler örne÷inin
burada uygulanaca÷ını, aklı baúında Türklerin bunu destekleyece÷ini, sadece
jandarma kuvvetiyle bunun yapılabilece÷ini belirtmiútir.
4 Eylül’de baúlayan Sivas Kongresi’ne Amerikan Mandası taraftarları
da temsilcilerini gönderdiler. Bunların bazıları Kara Vasıf ve Bekir Sami,
Memleket gazetesi sahibi øsmail Hami (Daniúmend) Beyler ile Ali Fuat
Paúa’nın babası øsmail Fazıl Paúa idi. Chicago Daily News muhabiri Louis
Edgar Browne da onlara eúlik ediyordu. Atatürk (2009: 72) Nutuk’da
Browne’den “Karúısındakini kolaylıkla anlayan çok zeki bir genç” olarak
söz etmektedir. Sivas Kongresinde Amerikan mandası tartıúmalarına 8 Eylül
1919’da baúlandı. Aslında daha Erzurum Kongresinde “Manda ve himaye
kabul edilemez” diye bir karar alınmıútır. Öte yandan kongre beyanname
metninde “istila emeli beslemeyen herhangi devletin fenni, sınai, iktisadi
muavenetini memnuniyetle karúılarız” ifadesi vardı. 9 Eylül’de Mustafa
Kemal Paúa ve Kongre yöneticilerince imzalanan bir mektup, Browne’a
verilmiútir (Akúin, 1992:533). 11 Eylül’de Amerikan senatosuna
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Anadolu’daki gerçek durumu incelemek üzere bir komisyon gönderilmesi
için yazılan iki nüsha olan mektuplardan birisi Louis Edgar Browne’un özel
arúivinden çıkmıútır (Latimer, 1965:86). Mustafa Kemal Paúa, oyalama
takti÷i ile zaman kazanmaya çalıútı. Mustafa Kemal Paúa, manda konusunda
Celal Nuri Bey’e Sivas Kongresinin 8. Maddesini hatırlattı (Arabacı,
2007:291). 17 Eylül 1919 tarihli ørade-i Milliye gazetesinde millî emellere
tercüman olacak úekilde raporlar veren Louis Edgar Browne için bir teúekkür
haberi de çıkmıútı (Akt. Latimer, 1965:86: Bilgen, 2004:249). Mr. Browne,
hazırladı÷ı raporları Paris’te Crane’e sundu (Erol, 1972:95).
20 Eylül’de Mustafa Kemal Paúa, General James G. Harbord (18661947) baúkanlı÷ında bir heyet ile bir görüúme yaptı. 24 Eylül’de Harbord’a
verilen muhtırada “kudretli ve bitaraf bir yabancı milletin yardımının çok
de÷erli olaca÷ını söylemiútir. Baúta Mustafa Kemal ve Karabekir olmak
üzere ulusçu önderlerin pek ço÷u ABD mandasına kesinlikle karúı oldu÷u
halde, ABD’nin dostlu÷una ve yardımına büyük önem verdiklerini
göstermiúlerdir (Akúin, 1992:532-533). Mustafa Kemal Paúa, 17 Temmuz
1921’de United Telegraph muhabirine verdi÷i bir demeçte “Türkiye halkı
Amerika’yı iyiliksever, insancıl ve hürriyet savunucusu vasıflarıyla tanır.
Memleketimizde yüklendi÷imiz medeniyet ve ilerleme çalıúmalarında en
fazla Amerikan kaynaklarından istifade etmeyi arzu ederiz. øngiltere’ye
gelince milletimiz bu devletin istilacı emellerinden çekinmektedir”
(Selek,1987:483-484) demektedir.
øngiltere Baúbakanı Lloyd George da 18 Ekim 1919 tarihinde, The New
York Times gazetesine verdi÷i röportajda úunları söylüyor; “Yüzyıllardır
görülmemiú bir istibdat yönetiminde yaúamıú olan Türkiye halkı, Amerika’yı
yardıma ça÷ırıyor. ” (Duman, 2004).
1 Haziran 1920’de Amerikan Kongresi mandayı büyük oy farkıyla
reddetti. 1922’de Türk ordusu øzmir’e yaklaúırken, Crane de østanbul’dadır.
Buradan yazdı÷ı bir mektupta “Herkes østanbul’da bana karúı çok nazikti.”
demektedir. ùöyle devam ediyor: “Dayanılmaz Türk, kararlı Britanya için
úimdi çok güçlü bir gölgedir. Son üç yılda Türklerin diriliú hikâyesi,
Bo÷azlar tarihi ambarının en canlı hikâyelerinden oldu. øngilizler úimdi en
iyi adamlarını stratejik noktalara yerleútirmede úanslı oldular; Lord Allenby
Mısır’da, General Harrington østanbul’da, Curzon Lozan’da”. (CHMA,
Crane-Lillie Collection, Box 2, Folder 15).
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Baúkan Wilson bu raporu øngiliz delegelerin görmesini sa÷lamıú,
yayımlanmasına ancak 1922’de izin vermiútir (Umar, 2004:366). Wilson’un
hastalı÷ı ve felç inmesi, King-Crane raporunu da desteklemesini imkânsız
kılmıútı. Wilson, 3 ùubat 1924’te vefat etti.
Özel temsilci Louis Edgar Brown da 22 Eylül 1922’de arkadaúı Lacy’e
yazdı÷ı mektupta úöyle diyor; “Oh ne mutlu. øzmir’den gelen son haberler
beni ne kadar memnun ediyor. Her günün yeni geliúmeleri, omuzlarımdan
yılların yükünü alıyor.” (Akt. Latimer, 1965:87).
7 Mart 1923’te Crane’in Sultan Vahideddin ile telefonda bir konuúma
yaptı÷ı anlaúılmaktadır. 1925 bahar ayında, Crane, Hindistan’a bir gezi
düzenledi. Gandhi ve Tagore’un felsefesi ile ilgilendi. Dönüú yolunda
Türkiye’ye u÷radı.
Kısaca King-Crane komisyonunun Osmanlı co÷rafyasında yaptı÷ı
gezilerin ve yörenin ileri gelenleri ile yaptı÷ı mülakatların, Crane’in bölge
insanını daha iyi tanımaya baúlamasını sa÷ladı÷ı ileri sürülebilir.
B.4. Arnavutköy Amerikan Kız Kolejine Yardım
Crane, babasından çok farklı olarak, kadınların ve çocukların formal
e÷itimine büyük önem veriyordu. Crane, Birinci Dünya Savaúı öncesinde,
sırasında ve sonrasında østanbul’daki Amerikan Kız Kolejine para yardımı
yapmıútır. 1910’da Robert Koleji ve Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinin
mütevelli heyeti üyesi oldu. 11 Mayıs 1911’de østanbul’da kalan Crane,
Üsküdar’daki Amerikan Kız Kolejinde iki gün geçirmiú, kadınların e÷itimine
verdi÷i önemden dolayı bu okulun cömert bir destekçisi oldu. 1915’te
mütevelli heyetinin baúkanı oldu. O günlerde Müdür Mary Mills Patrick’in
kız ö÷rencilerinin “Herod” adlı oyununu izledi.
Halide Edip, bu okulun 1901’de ilk Müslüman Türk kız ö÷rencisi
olmuútu. Crane, pek çok yazısında Halide Edip’in bu okulun ilk
mezunlarından olmasından övgüyle söz etmektedir. økinci mezun da daha
sonra Yusuf Kemal Tengirúek’in eúi Nazlı Halit hanımdır.
29 Temmuz 1919’da yazdı÷ı bir mektupta østanbul Kız Koleji’nde
kaldı÷ını, bu okulla ilgili sorumluluklarından dolayı memnun oldu÷unu, bu
okulun etkisinin uzantıları ve mezunlarının kalitesini gördü÷ünü, bu okulun
do÷unun kadınlarına yeni bir biçim verdi÷ini, çok muhafazakâr
Müslümanların bile derin saygısını kazandı÷ını belirtmektedir. Yine aynı
mektupta “bir gün halife olabilir” dedi÷i ve ùam’da görüútü÷ü Emir
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Faysal’ın da Amerikan Kız Koleji’ni Mekke’de görmek istedi÷ini
söyledi÷ini yazmaktadır (CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2, Folder 14;
Faysal açısından de÷erlendirme için bkz. Laurence Evans, 1965, 135-159).
1928’de Crane, kolejin mütevelli heyetinin baúkanlı÷ından ayrıldı ve
mütevelli üyesi olarak görevine devam etti. 1932’de her iki kolejin mütevelli
üyeli÷inden istifa etti. 1 A÷ustos 1971 tarihli bir mektubunda bu kolejin en
baúarılı Filistinli Yahudi ö÷rencilerinden Shulamite Ben Harel Lieberman,
Crane’inle nasıl tanıútırıldı÷ını ve Chicago Üniversitesinde biyoloji tahsili
için nasıl burs ba÷landı÷ını detaylı olarak anlatmaktadır (CHMA, CraneLillie Collection, Box 2, Folder 1).
Kısaca Crane, yirmi yıldan fazla Arnavutköy Amerikan Kız Koleji’nin
cömert bir destekçisi oldu. Crane, pek çok yazısında Halide Edip’in bu
okulun ilk mezunlarından olmasından övgüyle söz etti. Bilindi÷i gibi Halide
Edip, bu okulun 1901’de ilk Müslüman Türk kız ö÷rencisi olmuútu. Crane’in
Halide Edip’i deste÷ini aúa÷ıda daha detaylı olarak ele alınacaktır.
B.5. Crane ve Halide Edip Adıvar’ın Dünyaca Tanınan Bir Türk
Yazar Olması
Milli Mücadele sırasında ve sonrasında Crane ile Halide Edip arasında
sıkı bir mektuplaúma trafi÷i yaúanmıútır. Yazar øpek Çalıúlar (2010) Halide
Edip: Biyografisine Sı÷mayan Kadın adlı çalıúmasında Halide Edip’in
Crane’e yazdı÷ı mektupları kullandı. Bunlar, 1919-1937 yılları arasında
yazılmıú 30 uzun mektuptur. ølk iki mektup, 6 ve 7 Haziran 1919 tarihlidir.
Bu mektuplar, 2000 yılında Columbia Üniversitesi, Butler Kütüphanesi,
Bakhmeteff Arúivine verilen Charles Crane Aile Evrakı Koleksiyonu
içindedir. Araútırmacı, bu mektupların kopyalarını Chicago Tarih Müzesi
Crane-Lillie Koleksiyonunda gördü.
Çalıúlar (2010:178) Crane’in Halide Edip’i kolej yıllarından bildi÷i ve
yazıútı÷ını iddia etmektedir. Halide Edip ise Türk’ün Ateúle ømtihanı adlı
eserinde King-Crane komisyonunun østanbul’a geldi÷inde, bir yandan
Amerika adına durumu incelerken, di÷er yandan kendilerinin de úikayetlerini
dinledi÷ini belirtmektedir (Adıvar, 2006:58).
20 A÷ustos 1919’da Crane’a yazdı÷ı 20 sayfalık mektupta, Halide Edip
Türkiye’nin önde gelen kiúileri (Enver Paúa, Talat Paúa, Cemal Paúa, Doktor
Nazım, Bahaeddin ùakir, Prens Said Halim, Prens Abbas Halim, Fethi
Okyar, Ziya Gökalp, Hayri Efendi, Cavid, Ferid Paúa, Adil Bey, Ali Kemal,
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Refik Halid, Mustafa Sabri, Prens Sebahattin, ùerif Paúa, Said Molla,
Mustafa Kemal Paúa, Rauf Orbay, Refet Bey, Ahmet Rıza, øzzet Paúa,
Tevfik Paúa, øsmet ønönü v.b.) hakkında bir tür “kim kimdir” listesi
vermektedir (Çalıúlar, 2010:191-195). 10 Mart 1920’de Halide Edip,
øngilizlerin østanbul’a asker çıkaraca÷ı ve hükümet darbesi yapaca÷ı telgrafı
üzerine Millî Mücadele’ye katılmak üzere østanbul’dan ayrıldı.
25 Mart 1923’te yurtdıúında bir yere gidebilmek için Crane’in deste÷ini
istedi. (Çalıúlar,2010:292-293). Yine aynı yıl Crane’in yakın dostu Çek
ressam Alfons Mucha’ya portresini yaptırdı÷ı ö÷renilmektedir. 6 Haziran
1925 tarihli mektuptan aynı ressama ikinci portresini yaptırdı÷ı
anlaúılmaktadır (Çalıúlar,2010:326). Notz (2013), Crane’in bir sanatçı
olarak Halide Edip’e hamilik yapması ile Çek ressam Alfons Mucha’ya
hamilik yapması arasında paralellikler kurmaktadır.
Halide Edip, 9 Ekim 1925 tarihli mektubunda hatıralarının Putnam
Yayınevi tarafından basılması için Crane’in sponsorlu÷unu istiyordu
(Çalıúlar,2010:327). Hatıralar, 1926’da birinci cilt ve 1928’de ikinci cilt
olmak üzere Century Co. ùirketi tarafından basıldı. 4 Ocak 1926’da Crane’e
yazdı÷ı mektupta Mustafa Kemal Paúa’nın batılılaúma anlayıúı karúısında
Amerikan okulları için endiúe duymaya baúladı÷ını ifade etmektedir
(Çalıúlar, 2010:329). 17 Ocak 1927’de Halide Edip, Crane’e yazdı÷ı bir
mektupta “Hz. Muhammed’in hayatını Medine’de øngilizce olarak yazmak
istedi÷ini belirtmektedir (Çalıúlar, 2010:343). 1927’de Crane, Halide Edip’in
Amerika’da Illinois Üniversitesinde konferanslar vermesini sa÷ladı. 1933’te
Paris’te Halide Edip, Adnan Adıvar, Rauf Orbay, Hotel Henry IV’de Crane
ve torunu Miss Frances Crane ile bir ö÷le yeme÷i yedi. 1934 yazında Crane,
Paris’te Halide Edip’i ziyaret etti. 14 A÷ustos 1934’te Halide Edip
mektubunda Hindistan Kızılayı’nın eski müdürü Dr. M. A. Ansari’nin daveti
üzerine Hindistan’a konferansa gidece÷ini belirtiyor ve kendisine getirdi÷i
çikletler için de teúekkür ediyordu (Çalıúlar,2010:380-381). 26 Nisan
1935’te Halide Edip, Crane’e Hindistan’ın so÷uk havasının onu hasta etti÷ini
yazıyordu (Çalıúlar,2010:389). Her halde en son mektup, 7 Ekim 1937
tarihlidir. Kısaca Crane’in ölümüne kadar ayırdı÷ı fonlarla bir yazar olarak
Halide Edip’i destekledi÷i anlaúılmaktadır (Notz, 2013).
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B.6. Crane, Türk Ö÷rencilerine Amerika’da Ö÷renim Bursları ve
Türkiye’nin Amerikalı Dostları Derne÷i (1930)
Crane, yoksul ve kabiliyetli çocukların okumasına çok büyük önem
vermekteydi. Bir keresinde Toynbee’ye Buhara’da karúılaútı÷ı yoksul bir
çocu÷u yanına aldı÷ını ve ondaki sanat kabiliyetini görünce, Paris’e
gönderdi÷ini ve odasındaki iki büyük manzara resminin ona ait oldu÷unu
anlatmıútı (Toynbee, 2005:259).
Halide Edip (2006:59) Türk’ün Ateúle ømtihanı adlı eserinde “Mister
Crane’in Amerika’ya altı talebe gönderdi÷ini” yazmaktadır. Halide Edip
Adıvar, Crane’e yazdı÷ı 16 Eylül 1919 tarihli 13 sayfalık mektubunda
Amerika’da ö÷renim görebilecek altı gencin isimlerini ve kısa künyelerini
vermektedir. Bu gençler Sabiha Zekeriya, Bursalı Bayan Fethi, Kütahyalı
Fatma, Zekeriya, Burdurlu ùükrü Hüseyin (Kasapo÷lu), Ahmet Mazhar
idi.Mustafa Kemal Paúa Samsun’a çıktıktan bir iki ay sonra Serteller
Amerika’ya gitti (Sertel, 1977: 95). Yıldız Sertel (1993:989-99) annesi
Sabiha Sertel’i anlattı÷ı kitabında on Türk gencini Amerika’da tahsile
göndermek isteyen bir Amerikalı milyonerden söz ediyor, bu milyonerin
adını vermiyor. Zekeriya Sertel de anılarında Amerika’da ö÷renim bursunu
veren Crane’den söz etmemektedir. Sertel’in kendi hayatına oto sansür
uyguladı÷ı daha baúka örnekler için de Ekinci ve di÷erlerinin (2006:8)
hazırlamıú oldu÷u esere bakılabilir. 1930’da Zekeriya Sertel, Resimli Ay
dergisinde Muhit dergisini misyonerlerden para almakla itham etti÷i
tartıúmalı günlerde Türk Yurdu’nda Hamdullah Suphi ile çıkan bir mülakatta,
Hamdullah Suphi (1930:57) “O’nun ve karısının Amerika úark misyoner
teúkilatının reisi olan Mister Crane’in parasıyla Amerika’da seneler
geçirdi÷ini, “Muhit” in Amerika misyonerlerinden para almasını, e÷er bu
vaki ise bir itham mevzuu yapamayacak yegâne adam Zekeriya Bey’dir”
demektedir. Zekeriya Sertel’in Amerikalı milyoner Crane tarafından
okutulan Türk ö÷rencilerden biri oldu÷unu belirten bir di÷er kiúi de Ahmet
Emin Yalman’dır (1970b:223).
Di÷erlerinden Burdurlu ùükrü Hüseyin Kassapzade (Kasapo÷lu) (13101968), 1924’te Cornell Üniversitesi, New York Tarım Kolejinde “øklimin
Topra÷ın Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi Üzerine Bir Çalıúma” (A
Study of the Effects of Climate upon the Chemical Composition of Soils)
adlı yüksek lisans tezi hazırladı. 19 Eylül 1924’te Toprak Teknolojisi
Profesörü H.O. Buckman tarafından kendisi için Atatürk’e bir referans
mektubu da yazıldı÷ı anlaúılmaktadır (Cumhurbaúkanlı÷ı Arúivi, 01016509-
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1/373(95-3)-1). Türkiye’ye geldi÷inde østanbul’da Amerikan Kolejinde tarım
ö÷retmenli÷i yaptı. Ancak 1935’te Türkofis Birinci Raportörü olarak devlet
memuriyetine açıktan atama ile tayin edildi. 1936’da konserve ve peynircilik
hakkında incelemelerde bulunmak üzere Bulgaristan'a gönderildi. 1937’de
iktisat müúaviri olarak Rusya’ya gönderildi.
21 Mart 1920’de Halide Edip, østanbul’dan ayrılmadan iki saat önce
yazdı÷ı mektubunda Robert Kolej’de okuyan o÷ulları Zeki ve Ayet’i øngiliz
tehlikesine karúı Crane’e emanet etti (Çalıúlar,2010:5). 24 Mayıs 1920 tarihli
mektubunda Crane’e, østanbul hükümetinin idam kararı üzerine Robert
Kolej’de okuyan o÷ullarının emniyeti için Amerika’ya götürülmesini rica
ediyordu. Crane’in diplomatik çabaları ile Halide Edip’in o÷ulları Zeki ve
Ayet’in, 11 Ekim 1920’de Amerika yolculu÷u baúladı ve ikisi de Chicago’da
Illinois Üniversitesine kaydedildi (Çalıúlar,2010:231; Saul, 2013:198). Bu
mektuplaúmalar Nisan ve Aralık 1922’de de devam etti. Aralık 1922’deki
mektupta Halide Edip, “Onlar, ülkelerine iyi genç erkekler olarak dönecek,
çalıúıp hizmet edecekler” yazıyordu (Çalıúlar,2010:288). Crane, Haziran
1923’te anne ve o÷ullarının Hamburg’da buluúmalarını sa÷ladı
(Çalıúlar,2010:299). 21 Mayıs 1925 tarihli mektuptan, Amerika’da Robert
Koleji Hocası ve King-Crane Komisyonu müúaviri Dr. Albert H. Lybyer’in
Ayet’in velisi konumunda oldu÷unu ö÷renmekteyiz. Ayet petrol
mühendisli÷i okurken iúten so÷umuú ve London School of Economics’e
gitmek istemiúti (Çalıúlar,2010:324). 5 Kasım 1926 tarihli Billing’e
mektuptan, Crane’in Ayet’e sponsorlu÷a bir sene daha devam etmek
istedi÷ini ö÷reniyoruz (Çalıúlar,2010:341).
1920’li yılların baúında Türk ö÷rencilerine ABD’de ö÷renim bursu
bulmaya çalıúanlardan biri de Dr. Fuad Umay’dır. Dr. Fuad Umay, Amerika
gezisi sırasında dört Türk ö÷renci için Carnegie bursu ile Colombia
Üniversitesi’nde tahsil hakkı aldı÷ını yazmaktadır (Akın, 2000:100).
1930’lu yıllara gelindi÷inde Türk ö÷rencilere ABD’de ö÷renim bursu
ile ilgilenen bir dernek karúımıza çıkmaktadır. Bu da Türkiye’nin Amerikalı
Dostları (The American Friends of Turkey) derne÷idir. øzmir’de bir de úubesi
olan ve daha sonra Ankara’ya taúınan YMCA teúkilatından Asa K. Jennings,
bu derne÷in idari baúkan yardımcısı idi. Bu dernek, Türkiye’deki resmî ve
sivil toplum örgütleri ile birlikte hareket etti ve ABD’deki Türk ö÷rencilerin
finansmanı ve koordinasyonu ile de ilgilenmeye baúladı. Latourette’e göre
de (1997:30), Asa K. Jennings YMCA modelinin esas alınarak Türk
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Amerikan Cemiyetlerinin örgütlenmesini teklif etti. 1924’te proje, ABD’deki
Ulusal Konsey (National Council) tarafından kabul edildi.
Ohio’dan iú adamı ve Hoover elektrik süpürgelerinin üreticisi William
H. Hoover, derne÷e 100.000 dolarlık bir kaynak fon ayırmıútı. Mr. Jennings
ve dernek hakkında eski øzmir Valisi ve Belediye Baúkanı, Erzurum Mebusu
Hüseyin Aziz (Akyürek), Baúvekil øsmet ønönü ile görüúmüú ve Hariciye
Vekâleti Washington Büyükelçisi Ahmet Muhtar’dan bilgi istemiútir.
Büyükelçi Muhtar, 20 Kasım 1930 tarihli telgrafnamede “Din ile siyaset
haricinde ve sırf hars mevzularında iki memleketi birbirine tanıtıp daha
ziyade yaklaútırmak gayesiyle teessüs etmiútir… Teúkilatın mensupları
arasında Amiral Bristol gibi maruf ve mühim bir zevat vardır… Bu suretle
bir muarefe ve muhadenet takviye olundu÷u takdirde Amerika sanayi ve
sermayesinin dahi memleketimize daha büyük alaka gösterece÷i bedihidir.”
demektedir (BCA, 30.10.0.0./267.801.11). Türk Büyükelçi Ahmet Muhtar’ın
18 Temmuz 1932’de Derne÷in ødari Baúkan Yardımcısı Asa K. Jennings’e
(ölm. 27 Ocak 1933) yazmıú oldu÷u mektupta Florida’da okuyan øsmet Sırrı
Hanımın California’ya naklini ve finansmanını talep ediyordu. Yine Ahmet
Muhtar’ın, Amiral Bristol’e yazdı÷ı 2 A÷ustos 1933 tarihli mektupta
dernekten øsmail Safa’nın kızı Leyla Safa Hanım’ın Skidmore Kolejinde
e÷itim için bir yıl desteklemelerini istiyordu. 1936 ve 1937’de dernek,
Niyazi Berkes, Necmi Sarı ve Zekiye Süleyman için ABD’de ö÷renimleri
için burs temin etti (Library of Congress, Mark L. Bristol Papers). 06 Mayıs
1941’de øcra Vekilleri Heyeti tarafından Türk-Amerikan dostluk derne÷i reis
muavini avukat o÷ul Asa W. Jennings’in ordunun ihtiyaç duydu÷u
malzemenin alımında gösterdi÷i çabadan ve hainenin asgari 32.250 bin
dolarlık bir zarara girmesini önledi÷inden dolayı bin dolar ikramiye ile
ödüllendirildi÷i anlaúılmaktadır (BCA, 30.18.01.02./94.36.20).
Kısaca Crane’in baúlattı÷ı bu ilk faaliyetler, 1930’dan sonra Türkiye’nin
Amerikalı Dostları (The American Friends of Turkey) derne÷i tarafından
kurumsallaútırılmıú, zamanla günümüzdeki ABD ve Türkiye arasındaki yurt
dıúı e÷itim politikalarının temelleri atılmıútır.
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B.7. Charles R. Crane ve Arkeolog T. D. Whittemore’un
Faaliyetleri
1910’lu yıllarda T. D. Whittemore, kariyerine øngiliz edebiyatı ve sanat
tarihi ö÷retmeni olarak baúlamıú, Mısır Arkeolojisi konusunda
uzmanlaúmıútır. 1915’te çabalarını Rusya’ya yönlendirerek, 1916’da
Rusya’daki Göçmenleri Kurtarma Komitesini (The Committee for the Relief
of Refugees in Russia) kurdu (Nelson, 2004:164-165). Bu komite, daha
sonra Rus Gençlerinin Kurtarılması ve E÷itimi Amerikan Komitesi
(American Committee for the Rescue and Education of Russian Youth) ve
østanbul úubesine dönüútü (Nelson, 2004:170).
Nelson’a (2004:167) göre Crane ve Whittemore, Çin’de 1918’de Beyaz
Rus Göçmenlerin transfer merkezi olan Harbin’de tanıútılar. Crane’in, 1917
Rus Devriminden sonra Türkiye’ye gelen Rus ailelerin çocuklarının
okutulmasında rahip ve arkeolog Thomas D. Whittemore’un faaliyetlerini
destekledi÷i görülmektedir.
1919’da østanbul’daki Thomas D. Whittemore komitesi, Kafkasya’ya
iki yolculuk düzenlemiú, Kislovodsk’a kadar ulaúmıútı. Crane,
Whittemore’dan yakın dostları küçük Tamara ve annesini ve di÷erlerini
bulmalarını istemiúti.
Thomas D. Whittemore gelecek vaat eden Rus ö÷rencilerin Robert
Koleje ve Arnavutköy Amerikan Kız Kolejine parasız ve yatılı olarak kabul
edilmesinde önemli rol oynuyordu (Johnson, 1995:187). Whittemore;
Neratov ve Lermontov’un østanbul’da açtıkları okullarına da yardım
ediyordu. Whittemore, Avrupa’nın de÷iúik ülkelerine østanbul’dan ö÷renci
göndermiú, Amerikan Kızıl Haçı’nın yardımıyla da Tophane’de leyli ve
nehari “Lycee Russe” açılmasını sa÷lamıútı. Sytin Kütüphanesinin
kitaplarının alınması ve okullara kitap yardımı yapılması konusunda
hizmetlerde bulundu (Macar ve Macar, 2010:137-139). Bolúevik devrimi
sonrası YMCA Rusya’yı boúaltırken, Rus YMCA’ini østanbul’a taúımıúlar
(Toprak, 1994:9). Yeni Türkiye Devleti’nin Rusları østanbul’da
istememesinden dolayı okullar ve ö÷renciler de Çekoslavakya, Belçika,
Bulgaristan gibi ülkelere gönderildiler (Macar ve Macar, 2010:142).
19 Mayıs 1923’te Whittemore, Athos da÷ındaki Saint Panteleimon
Manastırına 40 ton yiyecek yardımı götürmüútür. Bu yardımın arkasındaki
kiúilerden biri de Charles Crane’dir (Nelson, 2004:166).
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Crane’in 1931’de Harvard Üniversitesine ba÷ıúladı÷ı tarihi kilise
çanlarını Crane için Danilov Manastırından alan Thomas D. Whittemore’dur
(Hapgood, 2000:99).
1930’da Whittemore, Bizans Enstitüsünü kurdu. Crane ve ailesi pek çok
Amerikalı sponsor gibi bu enstitünün destekleyicilerinden oldular. Türk
Hükümeti, bu enstitüye Ayasofya’nın mozaiklerini ortaya çıkarma ve restore
etme izni verdi. Bu imtiyazın alınmasında Amerikan Büyükelçisi Joseph C.
Grew’in etkisi oldu. Grew, bu önemli görevin Whittemore tarafından
yapılabilece÷ini Türk Hükümetine bildirdi (Nelson, 2004:176). Haziran
1931’de øcra Vekilleri Heyeti, resmi olarak Ayasofya Camiindeki mozaikleri
ortaya çıkarması için Bizans Enstitüsüne yetki verdi. Thomas D.
Whittemore Ayasofya’nın güney giriú holündeki ve güney galerideki
mozaikleri çıkarma çalıúmalarına baúladı.
11-12 Temmuz 1932’de Atatürk, Ankara’da Whittemore’a bir randevu
vermiú, getirdi÷i materyalleri dikkatlice incelemiútir. Bu görüúmede Gazi’nin
Amerikan Kız Kolejinde okuyan manevi kızı Zehra Kemal ile Halil Ethem
Eldem de bulunmuútur. 24 Kasım 1934’te øcra Vekilleri Heyeti tarafından
tarihi önemine ba÷lı olarak Ayasofya camiinin müzeye dönüútürülmesinin
bütün do÷u dünyasını memnun edece÷i resmî olarak ilan edildi (Nelson,
2004:179). Ayasofya, 1 ùubat 1935’te ziyarete açıldı. Whittemore buradaki
çalıúmalarını 1950’de ölümüne kadar sürdürdü (Kleinbauer ve di÷erleri,
2004: 121; Nelson, 2004:165-186).
Kısaca Crane ve ailesinin, Thomas D. Whittemore’un Türkiye’deki
pek çok kültür ve e÷itim faaliyetini destekleyicilerinden biri oldu÷u
anlaúılmaktadır.
B.8. Dr. Fuad Umay’ın Amerika Gezisine Yardım, Himâye-i Etfâl
ve YMCA
Himâye-i Etfâl Cemiyetine (Çocuk Esirgeme Kurumu’na) ba÷ıú
toplamak için Dr. Fuad Umay, 25 Mart-29 Temmuz 1923 tarihleri arasında 4
ay süren bir Amerika gezisine çıktı. Halide Edip, Crane’e yazdı÷ı 25 Mart
1923 tarihli mektupta Dr. Fuad Umay’a destek istemiúti (Çalıúlar, 2010:292293). Daha sonra yayımladı÷ı hatıralarında da Fuad Umay, nüfuz sahibi bazı
Amerikalı vatandaúlar ve tüccarlar ile görüúmesini Türk dostu Crane’in
organize etti÷ini yazmaktadır. Crane, Halide Edip’e telgraf çekerek, Fuad
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Umay’ın ne zaman New York’a gelece÷ini ö÷renmiú ve 9 Nisan 1923’te onu
ö÷le yeme÷ine davet etti (Umay, 2003:35). Crane’in evinde yapılan
toplantılarda bilhassa ticari konular ele alındı (Akın, 2000:97). Fuad Umay,
yeme÷e üç yıldır Amerika’da olan Zekeriya Sertel ile katıldı. Sertel de
(1977) Hatırladıklarım adlı kitabında geziye yer vermekte, Fuad Umay’ın
Amerika’daki Türk kolonisi tarafından nasıl davet edildi÷ini bazı tarih ve
olaylarda hatalarla anlatmaktadır (Sertel, 1977:104-106). Umay’a (2003:35)
göre, “Eskiden beri Türk dostu olmakla tanınan ve østanbul’a bir iki kez
gelmiú bulunan bu zat, New York’a çıktı÷ım günden baúlayarak büyük bir
içtenlik göstermiú ve emrime bir otomobil vermiúti. Mr. Crane’in davranıúı
Türkiye’ye her vesile ile hizmet edebilme iste÷ini gösteriyordu.” Crane, bu
toplantıda Fuad Umay’a gazetelerde yaptı÷ı görüúmelerin Amerika’da
Türklerin lehine etkiler yarataca÷ını ve bazı bürolarla iliúki kurmanın
Türkiye için yararlı olaca÷ını söyledi.
Crane-Umay’ın ikinci görüúmesi, Dıú Politika Komitesinin
yeme÷indedir. Milyoner Crane, burada baúkanlık koltu÷una oturmuú,
sa÷ında da Fuad Umay yer almıútı. Yemekte østanbul’da elçilik yapmıú ve
Türkiye aleyhine yazılarıyla tanınan Henry Morgenthau’da Fuad Bey ile
tanıúmaya gelir (Umay, 2003:44). Bir baúka gün Crane tarafından tahsis
edilen otomobil ve úoför ile Fuad Umay, devlet çocuk evlerini ziyaret etti
(Umay, 2003:48).
Mütareke döneminde YMCA ve YWCA’nın (Young Women Christian
Association) østanbul’da daha aktif çalıútı÷ı görülmektedir. YMCA’nın,
østanbul’da resmî kuruluú tarihi 1913’tür (Toprak, 1994:8). YWCA ise,
Pera’da Haziran 1919’da kurulmuútu (Johnson,1995:142). 1920’de YMCA,
Himâye-i Etfâl’e ba÷lı Türk yetimhanelerinde “Herkes için Oyun” baúlı÷ı
altında beden e÷itimi ve oyun programı düzenlemeye baúladı
(Johnson,1995:211). YMCA’nın østanbul úubesi binası 21 Ocak 1921’de
açıldı (Johnson,1995:139). Sebilürreúad Mecmuası’nda YMCA ve
misyonerlik faaliyetleri hakkında yazılar çıktı (Okay, 1997:23). 10 Ocak
1922 tarihli Bristol’a yazdı÷ı mektupta yardımcı ticari komiser Julian E.
Gillespie, Dr. Adnan Beyle (Adıvar), Near Easr Relief, YMCA ve YWCA
üzerine iki sat süren bir konuúma yaptıklarını belirtir (Duru, 2007:134). 20
Mart 1924’te Ankara’dan gelen emirle YWCA’nın østanbul’daki merkezi
kapatıldı. YWCA, Amerikan Lisan ve Sanat Dershanesi olarak hizmet
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vermeye devam etti (Barkay, 1997:28). 1931’den sonra Türkiye’nin
Amerikalı Dostları(The American Friends of Turkey) derne÷i, Hayır øúlerine
Yardım Derne÷i ile birlikte himâye-i etfâl, sosyal hizmetler, hapishane, spor
sahaları, klinikler gibi pek çok alanda ortak projeler gerçekleútirdiler (AFT,
1931:3-23). 1925 ile 1930 arasında dernek, øzmir ve Ankara’da bu tip
faaliyetler için 277.967.43 dolar para harcadı. Bu paranın 120.000.00 doları
Türk Oca÷ı’nın Ankara Merkez binasına ayrıldı. Bu para, Ohio’lu iú adamı
Arthur Nash tarafından verilmiúti. 1927’de Akhisar Türk Oca÷ı ùubesi
baúkanının Amerikan tütün úirketlerine karúı bir kampanya içinde olması,
Amerikan yönetiminin de Türk Oca÷ına ilgisini arttırmıú olabilir. Kısaca
Crane’in Türkiye Cumhuriyeti devletinin ilk günlerinde Himâye-i Etfâl için
yardım toplanmasında önemli bir etkisi oldu. 1919’dan sonra YMCA, kısa
bir süre Himâye-i Etfâl okullarında çocuk ve gençlerin beden e÷itimi ve
oyun e÷itiminde etkili olmaya çalıútı. 1938’de yürürlü÷e giren Cemiyetler
Kanunu’na göre 27 Aralık 1939’da østanbul Valili÷i’nce kapatılan
østanbul’daki YMCA, daha sonra varlı÷ını Türkiye’nin kanunları ve
kültürüne uyma konusunda gereken hassasiyeti göstererek Amerikan Dil ve
Ticaret Dershanesi olarak sürdürmüútür (Toprak, 1994:8; Barkay, 1997:25;
Latourette, 1997:31).

B.9. John Dewey’nin Türkiye Gezisine Mali Destek
John Dewey, 24 A÷ustos 1924 tarihli Cumhuriyet ve Hâkimiyet-i
Milliye gazetelerine verdi÷i demeçte kendisinin Türkiye’ye danıúman olarak
görev almak için gelmedi÷ini, Amerika'da Türkiye'yi sevmekle tanınan Mr.
Charles R. Crane'in teúvikiyle bilimsel araútırma yapmak için geldi÷ini
belirtmektedir. Esasen, Dewey'nin, Crane ile dostlu÷u 1907'ye kadar gider.
Öyle ki, Okul ve Toplum kitabının önsüzünde kendisine özellikle teúekkür
etti÷i görülmektedir. Dewey’nin Çin gezisinin de Crane’in yardımıyla
düzenlenebildi÷ini unutmamak gerekir.
Dr. Fuad Umay, Amerika gezisi sırasında toplantıların birinin de
Profesör John Dewey’nin evinde yapıldı÷ını ve Crane’in tavsiyesi ile John
Dewey’i Türkiye’ye davet etti÷ini yazmaktadır (Akın, 2000:97). John
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Dewey, Türkiye’ye øsmail Safa Bey (Özler) döneminde davet edilmiú, Vasıf
Çınar’ın bakanlı÷ı döneminde gelmiútir.
9 Temmuz 1925’te Türk hükümeti, Amiral Mark L. Bristol kanalıyla
ABD’den øngilizce ve Beden e÷itimi ö÷retmenli÷i yapacak üç erkek
ö÷retmen istedi ve bu ö÷retmenlerin misyoner kurumları ile resmi iliúkisi
olmaması úartını getirdi. Amiral Bristol ise bir yazısında YMCA ve
YWCA’nın bu adayları önerece÷ini ve bunların da YMCA ile resmi
iliúkilerini geçici olarak durdurmalarını yazıyordu (Library of Congress,
Mark L. Bristol Papers).
1930’da kurulan Türkiye’nin Amerikalı Dostları (The American Friends
of Turkey) adlı derne÷in talimatnamesinde 18 kiúilik idareciler (directors)
listesinde John Dewey’nin adını görmek mümkündür (AFT, 1931:2).
1932’de New York Üniversitesi e÷itim profesörlerinden Dr. Beryl Parker’ın
Türkiye’deki anaokulları ve ilkokul e÷itimi üzerine incelemeler yapması da
bu dernek tarafından organize edilmiútir (Library of Congress, Mark L.
Bristol Papers).
Kısaca, Crane’in Dewey’i tavsiye ederek ve Türkiye gezisinin
masraflarını karúılayarak önemli bir etki yarattı÷ına daha sonraki geliúmeler
tanıklık etmektedir.

B.10. Crane ve Cemaleddin Afgani’nin Mezarının Araútırılması
Nisan 1925’te, Hindistan gezisi dönüú yolunda østanbul, Konya ve
Ankara’ya u÷rayan Crane’in Cemaleddin Afgani’nin mezarının araútırılması
meselesi üzerinde durdu÷unu görüyoruz. 1897’de gırtlak kanserine
yakalanarak hapishanede vefat eden Cemaleddin Afgani’nin, Maçka'da
ùeyhler Mezarlı÷ına defnedildi÷i bilgisi dolaúmaktadır. øúte Crane,
Maçka’daki bu türbeyi Müzeler Müdürü Halil Ethem Eldem’in izniyle inúa
ettirdi. Elie Kedourie, Charles R. Crane’nin Afgani’nin mezarını bulma ve
yenileme çabalarını komik buluyor; Crane’in do÷ru mezarı kesin olarak
buldu÷undan emin de÷ildir (Akt. Davison, 2012:2 59). 1944’te Afgani'ye ait
oldu÷u iddia edilen bir ceset, Afganistan'a nakledilmiútir.
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B.11. Charles R. Crane ve Nasreddin Hoca Fıkraları
Pek çok kaynak, O’nun Nasreddin Hoca fıkralarını ezbere bildi÷ini
yazmaktadır. O’nun Orta Asyalı Nasreddin Hoca’nın konuúma tarzı ve
hikâye anlatım sanatı ile ilgilenmesi, 1910 yılına kadar götürülebilir.
Chicago ùehir Kulübünde yaptı÷ı konuúmalarda Nasreddin Hoca fıkraları
anlatıyordu (La Follette, 1910: 251). 7 Ocak 1922’de Crane, Everett Edebi
Toplulu÷u’nda (Everett Literary Society) yaptı÷ı konuúmada Buhara’yı pek
çok úehirden daha çok sevdi÷ini söylemektedir. Crane’e göre Buhara gerçek
Arap geceleri úehri’dir (Hapgood, 2000:17). ùam’ı, Kahire’yi ve østanbul’u
de÷iútiren gezginler, burayı pek de÷iútirememiúlerdir. ùehrin pazarı, 25-26
yıl önce geldi÷indeki gibidir. Daha sonra Nasreddin Hoca fıkralarına geçiyor
ve 6-7 fıkra anlatıyor. Bu yaklaúımdan Crane’in Nasreddin Hoca Fıkraları ile
Buhara’da tanıútı÷ı çıkarılabilir (CHMA, Crane-Lillie Collection, Box 2,
Folder 16).
Crane’in bu fıkraları yakın dostu Baúkan Wilson ile de paylaútı÷ı da
bilinmektedir (Çalıúlar, 2010:178). Ahmet Emin Yalman (1970a:38-39)
hatıralarında Crane ile uzun yıllar süren ahbaplık kurdu÷unu ve Türkiye’ye
her geliúinde kendisini aradı÷ını, Amerika’ya gitti÷inde Crane’i ziyaret
etmeyi ihmal etmedi÷ini yazmaktadır. Ona göre Crane’in en hoú
taraflarından biri de Nasreddin Hoca’ya bayılması ve onun bütün
hikâyelerini ezbere bilmesidir. Yalman (1956:121-122) Wilson’un da adını
hatırlamasa da bir Nasreddin Hoca fıkraları hayranı oldu÷unu Crane’den
iúitmiúti. 1919’da Paris Barıú görüúmeleri sırasında Wilson’un Crane’i daima
yanında bulundurdu÷u ve sık sık kendisine son duruma uygun bir Nasreddin
Hoca hikâyesi sordu÷unu yazar. Bu fıkralardan biri de úöyledir; Nasreddin
Hoca, mehtaplı bir gecede ayın aksinin kuyu dibinde oldu÷unu görür.
“Zavallı ayı kurtarmak lazım diye” kova ile su çekerken, düúer ve ayın
gökyüzünde oldu÷unu görür. Wilson bu fıkradan hareketle “bizim barıú diye
Paris’te yapmaya çalıútı÷ımız úey, Nasreddin Hoca gibi ayı kurtarma
u÷raúından ileri gitmemiútir” der (Hapgood, 2000:77).
1925’te Hindistan’dan
Akúehir’e Nasreddin Hoca
anlatıyor: “Zamanının Will
Nasreddin Hoca türbesine bir

dönüú yolunda Türkiye’ye gelen Crane,
türbesine gitti. Crane bu ziyaretini úöyle
Rogers’ı ve dünyanın en iyi úakacısı olan
hac ziyareti yaptım. Hiç kimsenin yapamadı÷ı
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kadar dünyaya özellikle Batı Asya’ya e÷lence getirdi” (Hapgood, 2000:77).
19 Temmuz 1925’te New York Times gazetesinde “Zekâsı Wilson’u
Neúelendiren Türk” (The Turk Whose Wit Heartened Wilson) adlı bir yazı
yazdı.
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SONUÇ
Crane bir Amerikalı bir iúadamı, hayırsever ve diplomat olarak 1910’lu
yıllardan 1930’a kadar dünyanın pek çok ülkesinde hem siyasi hem de
kültürel faaliyetlerde bulunmuútur. Olgun Crane, insano÷lunu bütün
çeúitlili÷i ile seven bir adam olarak karúımıza çıkmaktadır. Crane, küresel
ölçekli kamu hizmetine büyük önem verdi.
Osmanlı Arúiv vesikalarında 1911’de Arnavutlara Malisör
ayaklanmasında para yardımı yapan ruhban cemiyeti üyesi olarak
görülmektedir. 1915’te Ermeni tehcirine karúı Amerikan kamuoyunu Türkler
aleyhine harekete geçirmeye çalıútı. 1919’da King-Crane raporunu
hazırlarken, Osmanlı ømparatorlu÷u gerçe÷ini daha yakından tanıma fırsatını
elde etti. Crane’e göre Rusya, Avusturya, Almanya gibi eski bir
imparatorlu÷un parçalanırken, Türkiye’nin pozisyonu eúsiz de÷ildir. KingCrane Raporunu hazırlarken, toplumun çok de÷iúik kesimlerinden çok farklı
insanla sohbet etme fırsatı buldu. 1922’de 64 yaúında Türklere iliúkin
yargılarında de÷iúiklik olmaya baúladı. Türkleri tanıdıkça fikirleri
de÷iúmiútir.
Atatürk, manda ve himaye olmaksızın, Türkiye’nin medeniyet ve
ilerleme çalıúmalarında Amerikan kaynaklarından yararlanabilece÷ini ifade
etmiútir. Bu úartlar altında uzmanlar ve danıúmanlardan yararlanıldı÷ı da
daha sonraki olaylar göstermiútir. Yeni Türkiye Cumhuriyeti devleti
Amerikan misyoner okullarına karúı olmuú, öte yandan hürriyet ve istiklaline
halel getirmemek kaydıyla yabancı devletlerin ça÷daúlaúma ve ilerleme
yolunda yardımlarına açık olmuútur.
Crane, Arnavutköy Amerikan Kız Koleji yönetiminde yer almıú, Halide
Edip ile mektuplaúmıú, Türk ö÷rencilere ABD’de de okuma bursu temin
etmiú, Arkeolog T.D. Whittemore’nin østanbul’daki faaliyetlerini
desteklemiú, Dr. Fuad Umay’ın ABD gezisine yardım etmiú, John
Dewey’nin Türkiye gezisine mali destek vermiú, Cemaleddin Afgani’nin
Mezarını araútırmıú, Nasreddin Hoca Fıkraları ile ilgilenmiútir. ùemseddin
ve Orhan Arel, ressam Mehmet Ruhi Bey’in (1880-1931) biyografi
yazısında Mehmet Ruhi Bey’in dört tablosunun Crane Koleksiyonunda
oldu÷unu yazmaktadır. Muhtemelen Crane, Birinci Dünya Savaúı yılları ya
da sonrasında bu tabloları koleksiyona dâhil etmiú olabilir. Bu konu
gelecekte daha detaylı araútırılabilir.
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Hiç úüphesiz ki Crane’in Türkiye’de yaptıkları ile Rusya, Arap dünyası
ve Çin’de yaptıkları mukayese edildi÷inde -ki bu yazı da dünyanın di÷er
ülkelerinde yaptıklarına yer verilemedi- “Rusya dostu”, “Arap dostu” ya da
“Çin dostu” gibi unvanlar ona daha fazla yakıúmaktadır. Benzer ön yargılarla
aynı yıllarda Türkiye’ye gelen Arnold Toynbee, Cumhuriyet’in arúiv
vesikalarında “Türk Muhibbi” diye anılmaya baúlamıúken, Crane’den “Türk
dostu” olarak sadece iki kiúi söz etmektedir. Bunlar; Halide Edip ve Dr. Fuat
Umay’dır. Crane’in bireysel olarak giriúti÷i öncü faaliyetler, 1930’dan sonra
kurulan Türkiye’nin Amerikalı Dostları Derne÷i ve Karma Komisyonun
çatısı altında geliútirilerek devam ettirilmiútir.
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ANALYSIS OF TEACHER EDUCATION PROGRAMS OF TURKEY
AND PAKISTAN IN PERSPECTIVE OF INFORMATION
COMMUNICATION TECHNOLOGY
Sufiana KHATOON*
ABSTRACT
In current era due to advancement of information communication technology
(ICT) the paradigms and perspectives of education have been changed.
Advancement of ICT has affected every aspect of our life. Therefore, education
being the basic need of human life could not remain unaffected by changes brought
about by ICT revolution. There have been noticeable developments in technology
and knowledge all over the world which has created an amazing learning
environment and has impacted teaching and learning. As globalization and
knowledge societies expand, reform on the teacher education programs is becoming
an important issue because teachers are always seen as moderators of the changing
society. The quality in education can only be achieved by bringing quality in teacher
education in perspective of global changes. The purpose of present paper is to
analyze the need of transformation of teacher education programs in Turkey and
Pakistan with special reference to adoption of information technology
communication (ICT) approach in instruction. The present paper is a theoretical /
conceptual article. Its objectives are: a) to analyze the courses of teacher training
courses for secondary level teachers in Turkey with reference to ICT incorporation;
b) to explore teacher training courses for secondary level teachers in Pakistan with
reference to ICT use; c) to the compare the need of transformation of teacher
education in Turkey and Pakistan with reference to in perspective of ICT in teacher
education programs. For this purpose the available literature in shape of research
articles, reference books, country reports, encyclopedias, governmental documents,
newspapers, etc. were consulted in order to realize the need of transformation of
teacher education courses for secondary level prospective teachers in perspective of
ICT. Keeping in view the nature of courses of teacher education programs of Turkey
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and Pakistan, an innovative model of teacher education programs for secondary
level was designed by incorporating information technologies that can fulfil the
needs of both countries regarding effective teacher education in perspective of ICT.
Therefore, the present study has practical implications for curriculum development
of teacher education programs, teacher educators, policy makers and organizations
taking interest in transformation of teacher education programs.

Key Words: Teacher Education, Information Communication Technology,
Transformation, Turkey, Pakistan, Prospective Teachers, Secondary School Level.
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INTRODUCTION
Advancement of ICT has affected every aspect of our life. Therefore,
education being the basic need of human life could not remain unaffected by
changes brought about by ICT revolution. There have been noticeable
developments in technology and knowledge all over the world which has
created an amazing learning environment and has impacted teaching and
learning. Due to advancement of ICT the reforms in the teacher education
programs is being realized because teachers are always seen as moderators
of the changing society. The quality in education can only be achieved by
bringing quality in teacher education in perspective of global changes. In
current era due to advancement of information communication technology
(ICT) the paradigms and perspectives of education have been changed.
Advancement of ICT has affected every aspect of our life. Therefore,
education being the basic need of human life could not remain unaffected by
changes brought about by ICT revolution. The developments in technology
and knowledge all over the world have created an amazing learning
environment and have impacted teaching and learning process. As
globalization and knowledge societies expand, reforms on the teacher
education programs are becoming an important issue because teachers are
always seen as moderators of the changing society. Consequently, countries
had to improve their educational systems in order to provide their people
with enough knowledge to use technology (Tarman, 2010).
The quality in education can only be achieved by bringing quality in
teacher education in perspective of global changes. Iqbal and Khatoon
(2005: 5) observes that in order to achieve quality education for new
generation it is essential to first get quality teacher education and quality
teacher education can be attained by taking sound policy measures for the
solution of teacher education problems. The importance and the role of the
teacher are evident from this statement of the American Commission on
Teacher Education, “The quality of a nation depends upon the quality of its
citizens. The quality of its citizens depends not exclusively, but in critical
measure upon the quality of their education, the quality of their education
depends more than upon any single factor, upon the quality of their teacher.”
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Purpose of the Paper
Keeping in view the situation of teacher education in ICT era, the
concern of present research paper was to analyze the teacher education
programs in Turkey and Pakistan with special reference to adoption of
information technology communication (ICT). Further, keeping in view the
nature of courses of teacher education programs of Turkey and Pakistan,
propose an innovative instruction model for teaching of practice oriented
courses of teacher education programs for secondary level by incorporating
information technologies that can fulfil the needs of both countries regarding
effective teacher education in perspective of ICT. In its nature, the present
paper was a conceptual.

Objectives of the Paper
The study was designed to achieve the following objectives:
1. to analyze teacher training courses for secondary level teachers in
Turkey with reference to ICT incorporation;
2. to explore teacher training courses for secondary level teachers in
Pakistan with reference to ICT use;
3. to the compare the need of transformation of teacher education in
Turkey and Pakistan with reference to in perspective of ICT in teacher
education programs;
4. to propose an innovative instruction model based on ICT for
teaching of practice based courses of teacher education.

Research Questions
1. Whether teacher education programs in Pakistan and Turkey
integrate ICT for instruction in teaching of practice oriented courses of
teacher training for secondary level teachers?
2. Whether there is need to introduce ICT based model of instruction
for teaching of practice oriented courses of teacher training programs in
Turkey and Pakistan?
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Procedure of the Study
As the present paper was a conceptual paper, so for this purpose the
available literature in shape of research articles, reference books, country
reports, encyclopedias, government documents, newspapers, etc. was
consulted in order to realize the need of transformation of teacher education
courses for secondary level prospective teachers in perspective of ICT.
Keeping in view the nature of courses of teacher education programs of
Turkey and Pakistan, an innovative instruction model for teaching of
practice oriented courses of teacher education programs for secondary level
was designed by incorporating information technologies that can fulfil the
needs of both countries regarding effective teacher education in perspective
of ICT. Therefore, the present study has practical implications for
curriculum development of teacher education programs, teacher educators,
policy makers and organizations taking interest in transformation of teacher
education programs.
When we talk about teacher education, it means to equip teachers with
necessary content knowledge, pedagogical knowledge and skills in their area
of specialization and to transform their attitudes as professional towards
teaching profession.A
Advancement of information communication technology
has influenced every aspect of our life. Education and teacher education as
an important enterprise of our life could not remain uninfluenced by ICT
revolution. All over the world noticeable developments in technology and
knowledge has been observed and these developments responsible for
creating a new learning environment and has influences teaching and
learning process (Tarman, 2010: 78). Studies such as UNESCO, 2008 and
Erkunt, 2010 discussed issues relating to ICT integration in higher
education. These researches recommend that policy makers and teachers can
play an important part in resolving the issues of ICT and ICT should be
integrated in secondary education and higher education. Malik and
Chaudhari (2013: 17) comment that teaching and learning are active
processes where both teacher and students interact with each other towards
the attainment of their common goals of learning.
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Responsibility and Role of Teacher in the Era of ICT
We can observe that paradigms of teaching and learning have been
changes and it requires teachers’ new roles. Now we need teachers who are
equipped with latest content knowledge and skills as well as they are
equipped with ICT related knowledge and skills. Rapid changes in ICT
demands teachers to shift their traditional paradigms of classroom teaching
towards technology mediated classroom environment. In current era teacher
education programs of pre-service and in-service professional development
programs are facing challenges relating to transformation and redesigning of
teacher education curricula and development of core competencies of
teachers required in ICT era. In current era teacher is not considered as a
disseminator of information, rather the teacher is regarded as facilitator of
students who helps students to construct and generate knowledge. The
teacher’s competence, teacher’s attitude towards teaching profession is the
demand of the era. Eurydice (2004) observes that the teachers are facing
challenges due to multicultural classrooms, inclusive education, use of
information communication technologies, and their accountability for
students’ success and their interactions with the community and parents.
Teachers are responsible for implementation of curriculum at grassroots
level and through their teaching, motivational behaviour and by realizing the
sensitivity of students’ diversity regarding their behaviour and learning
abilities, are helpful in achieving the objectives of education system of a
country.

The Need of Integration of ICT in Teacher Education Programs
There is growing demand of inclusion of ICT in school level
curriculum. In current era we cannot convince our students merely
presentation of oral lectures for explanation of concepts. Teachers of the day
need an attitude, knowledge competence in use of ICT to develop
professionally and to be effective and successful in their classroom. Teachers
nowadays need to be prepared to teach net generation who is constantly
living and interacting in multimedia and soft world. Therefore, teacher
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education programs need over hauling, restructuring and transformation
regarding all aspects of teacher education programs like the content material
taught in teacher training programs, instruction methods use in teaching of
these content material and assessment procedures for assessing performance
of prospective teachers. All aspects of teacher education programs e.g. the
content material taught in teacher training programs, instruction methods
used in teaching of these content material and assessment procedures for
assessing performance of prospective teachers, need to transform by
incorporating ICT. Inclusion of ICT in pre- service/ initial teacher education
programs is in practice in many countries. In Germany ICT is taught as core
curriculum and initial teacher education programs of primary and secondary
levels also give due importance to inclusion of ICT (“Key Data on
Information and Communication Technologies in School in Europe” 2004).
Taner Altum (2007) describes about reforms in initial teacher education
in Turkey during 1998 when teacher education curriculum and facilities
were restructured and courses on ICT teaching and learning were provided in
order to improve the quality of teachers. Rizza (2011) explains that a
national policy regarding implementation of ICT in initial teacher education
programs was formulated and now teachers and educators / trainers are
offered incentives for promotion of ICT. He observes that it is also
important to ensure policy coherence regarding ICT in areas such as
curriculum development, teacher competences, and assessment frameworks
and practices. In order to teach leaner of 21st century, the teacher of 21st
century also needs some specific ICT related skills and competence like
teachers have training in hard and soft ware that are aware about the
common features of the 21st century classroom. Goldstein, O. & et. al
(2011) observe that significant progress in ICT implementation in teaching
by faculty in comparison to the previous decade: what was perceived then as
innovative -using Office tools, online resources and e-mail- is now routine
practice. In recent era we need that teacher education curricula makes
teacher a lifelong leaner. S/he does not consider that after just few years of
training s/he will become a teacher and his/her learning process will be
completed. Rather a teacher’s real learning stars when s/he starts teaching.
We need to incorporate the concept of lifelong learning in teacher education
programs.
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Delimitation of the Study

1. Teacher education program is a broad process which involves
equipping teachers with all necessary skills and knowledge in order to
perform their duties in an organized way, which in future they are expected
to be assigned (Iqbal and Sufiana, 2005). Teacher education programs
include teacher education curriculum, teacher education administration and
management, etc. It was not possible to cover all components of teacher
education programs in this current suggested model. Therefore, the study
was delimited to the following factors:

2. Pre- service teacher education Teacher Education program for
Secondary Level

3. Still the term program also has its various components like
situational analysis, objectives, content selection, designing teaching
learning experiences, and evaluation procedures, administration,
management, etc. Therefore, the study was further delimited to design model
that covers only instructional part of teacher education program. It can be
used for teaching of theory of instructional subjects. Proposing instructional
model specifically based on ICT for teacher educators for teaching of
practice oriented courses of teacher education programs in both countries
(Pakistan and Turkey).
Rational for designing instructional model for teacher education
programs
The innovation in new models should emphasize on learning to do and
learning to think to solve problems and to promote constructive learning. In
teacher education programs trainee teachers should be empower to analyze
the worth of specific knowledge and skills that they are taught. This models
demands teachers to be self – directed and self- taught. Teachers should use
reflection and introspection about their knowledge and skills being taught to
them.
The major aspect of teacher education is to make prospective and inservice teachers aware about the concept, need, procedures and application
of action research. To be research- oriented should be the prerequisite of a
21st century teacher. Educational researches that are related to teaching – be
it in the classroom or for the general improvement of the overall school
environment (physical infrastructure, institutional materials or methods,
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strategies and approaches) can be effective with the agreement of teachers
(UNESCO, 1979). This can only be successfully implemented if teachers are
given in-depth training by the teacher training institutions. The rise of new
technology has given rise to new training needs of teachers. ICT can provide
more flexible and effective ways for improving pre- service and in- service
teacher training. (Jung, I., 2005:94). We observe that in past ten years the
term reflection and critical reflection have been found in literature of teacher
education. The importance of reflection and reflective practice is evident
from this fact that in some developed countries this quality has been made as
a standard of teachers’ quality. Reflective practice is a process of selfevaluation to review and to question about one’s past experiences or events
in order to learn and plan for better performance. Reflective practice
involves the analysis of everyday working practices to improve competence
and promote professional development” (Clouder, 2000: 211).
The concept of reflective teaching stems from John Dewey (1933). To
him reflective activity occurs when a person faces a perplexed, troubled or
confused situation. He has stated, “We do not learn from experience…we
learn from reflecting on experience.” He believed that teachers should take
time to reflect on their:
Observations,
Knowledge and
Experience
So that they can effectively take care of each students’ learning. While
Dewey (1933) believed that reflection is an aim of education, others view it
as a means to help pre-service teachers become effective. Much of the
writing on reflection in teacher education is derived from Dewey (1933).
Dewey implies that two distinct components are involved in reflective
thinking: the process and the content. In order to have a better understanding
about teachers' reflective thoughts, both the process and the content of
reflective thinking must be considered simultaneously. There are some major
areas for reflections in teacher education programs. These are:
Content: The content of teacher education practices emphasizes the
development of professional reflection with reference to relevance and
progression. Relevance includes to what extent is the content of teacher
education program relevant considering student teachers‘ previous
knowledge, expectations, interests and needs, development in their area of

898

Sufiana KHATOON

specialization, how much does it enable a student teacher to towards the
development of a pedagogy for autonomy to bring innovation in practice.
Progression includes to what extent does the content of teacher education
practices promote the implication of student teachers’ theories and practices?
Roles: The student teachers assume their roles through in a reflectionoriented approach. What kind of reflection does teacher education practices
promote?
Teachers use refection to define their roles as a teacher.
Reflection process enables them to think about what do I do and how can I
improve my action?
Discourse: Reflective teacher education can be used for the discourse
of student teachers and teacher educators, especially for improving the
quality of communication. It includes considering to what extent does
teacher education programs integrate focused and expressive
communication? Schon (1983) observes that reflection on one's own work is
a key component of being a professional and is essential to teacher
education. Teachers being professional must examine their beliefs,
assumptions and biases regarding their methods of teaching and determine
how those beliefs influence their classroom practices. The researcher has
been teaching teacher education content and practical courses for a long
time. It has been observed that we generally teach instructional methods
through oral lecture and some teachers allow students for discussions.
However, it looks ironically, to teach practice oriented courses only through
verbal sermon. The researcher felt need to develop a model that empowers
the teacher to teach instructional theory based course content through using
computer technology resources. So that student teachers may comprehend
the exact philosophy behind teaching of this theory

Teacher Education Programs for Secondary Level Teachers in
Turkey
In Turkey secondary education includes general high schools,
vocational and technical high schools and its duration is three year after
eight –year primary education. MONE (2001) decided to restructure
vocational and technical by integrating it with secondary education. For this
purpose research was conducted for integration of vocational and technical
education into secondary education and to identify problems and suggest
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their solution according to the need of our country and nature of education
system (MONE, 2001). MONE (2001) aims to provide continuous education
opportunities for all and everywhere by establishing "learning centers".
MONE has given the framework of its national objective and policy for
information technologies (IT) in order to keep pace with the information
communication technology age and it aims to support every level of
education system with technology education and promote and atmosphere of
competitiveness in the country. Eryilmaz and Ubuz (n.d: 1) observe that
revision of teacher education system in Turkey began in 1999. In their
research finding Eryilmaz and Ubuz (n.d:5) suggest some measures for
reforms in teacher education programs. These are: (1) teacher educators
should modify their classroom practices by making it more reality oriented;
(2) strong links between the supervisor school teachers, teacher educators,
and pre-service teachers should be developed to share views about theory of
teaching and the real classroom situations; (3) the role of the supervisor
school teachers in providing feedback of pre-service teacher practices. In
order to match pre-service teacher education programs to international
practices HEC (Higher Education Council) Turkey made reforms and
developed new curriculum for schools in Turkey. The new curricula include
courses of “Computer Applications in Education” and “Instructional
Technology and Material Development”. These courses are compulsory in
both primary and secondary pre-service teacher education programs. The
main purpose of “Computer Applications” is to teach basic computer skills
to teachers such as word processors, spreadsheets, and databases,
telecommunications, and presentations programs. Whereas “Instructional
Technology and Material Development,” course provides student teachers
knowledge and skills in a variety of instructional technologies Goktas, Y. &
Aybat, B. O. (2006:9). The provision of high quality education and training
in the most cost-effective way has become critical for teacher and students in
Turkey. Goktas, Y. & Aybat, B. O. (2006:16) observe that Turkey’s
educators and policy makers have tried to overcome these challenges by
developing new approaches in education and ICT is one of such approaches
in this context is one of such approaches. Distance education, Internet,
computers and computer assisted instruction (CAI) are very important
alternatives to help solve Turkey’s educational and instructional challenges.
Akyuz (2004) describes that the main changes in teacher education programs
in Turkey took place during 1981 when responsibility of training of teachers
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was transferred from Ministry of National Education (MONE) to the
universities. So the higher education was reformed to integrate academies
and
teacher
training
institutions
into
the
universities.
Figure 1 Secondary teacher education programs, 1998-2007.

Source: Nevzat Yigit (2012). The latest reform in initial teacher education (ITE) in Turkey
Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies 2012
Volume (issue) 4(1):p- 529

Grossman, Sands, Brittingham (2010) observe that the Higher
Education Council (HEC) of Turkey determines the structure of teacher
education programs leading to qualified teacher status. The length of each
program, the number of credits hours, title of courses, entry requirement
criteria into teacher education programs everything is arranged by HEC.
Therefore, the HEC has restructured all the teacher education programs
that currently exist in Turkey. Turkey has been trying to prepare its teacher
education system in accordance with the international educational standards.
Tarman (2010:92-93) recommends that by integrating recent technological
developments (computer, Internet for instance etc.), into the teacher
preparation programs and their curriculum for in- service teachers and preservice teachers can be educated about current ideas of ways to educate
reflective and creative teachers. The recent programs in teacher education
are summarized in below table no. 1:
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Table No: 1
Teacher

1982

1982

Preparation

Traditional

Traditional

Turkish Teacher

Dimension

Prog.,

Prog., BA,

Education Program

University

acad. area

Length of

Ed. Faculty
4 years

Program
Time in

8 weeks

1999

2006

+ Cert.
Teaching

4 year

4 year

Certificate

Undergraduate (UG)

Undergraduate (UG)

4 Months
None

or Masters
10-24 weeks, 1 day-

Two semesters in

week + 2 intensives

schools in the 4th

1 month

year of the

Schools

program: total
28 weeks in
schools
Lesson
taught

4, if trusted

in schools

by mentor

University

None

4-8 expected,

Depends on the

Usually not

Usually not

observed with
written feedback
Visits expected at

instructors
availability
Visits expected at

supervisor

visit schools

visit schools

least 2 a semester

least 2 a semester

Role
Mentor

Not paid

Not paid

Paid, involved

Paid, involved

May have training

May have training
Programs will have a
ratio of 50-60%
branch theory and
technique, 25-30%
Professional teaching
theory and technique
15-20% general
cultural information

teacher role

Teacher

39 credits

12-15

39 over 4 years if

formation

over 4 year

credits for

UG
56 over 2 years if
MA

Classes

certificate

Source: Bulent Tarman (2010). Global Perspectives and Challenges on Teacher Education in
Turkey.
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Teacher training programs of tertiary education consist of 62.5% subject
area, 12.5% general culture, 25% pedagogic formation. In addition to these,
every teacher candidate takes teaching practice lessons in schools around
his/her faculty. After the graduation, they work as trainees for one or two
years according to their success. In addition to this, they are provided further
training in courses organized by National Education department for inservice training (MONE, 2001). In order to give school teachers and
personnel of MONE training about computer technology related tasks
MONE arranges hardware and software courses to handle computer products
in their daily life and to use computer in teaching (MONE, 2001).
Table No: 2
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Objective no. 1: to analyze the courses of teacher training courses
for secondary level teachers in Turkey with reference to ICT
incorporation.
It is obvious from above mentioned courses of teacher education
programs that there the ICT integration lack in current teacher education
courses at secondary. If it is integrated, even then we do not find any specific
practical training for equipping teachers to teach practical concepts of
teacher education through using ICT resources. The need of transformation
for integration is being realized in order to globalize the teacher education
programs.

Teacher Education in Pakistan at Secondary Level
The history of teacher education is linked with the establishment of
Pakistan as an independent nation. However, it is a fact that teacher
education in Pakistan has been facing great challenges such as short duration
of teacher education programs and teaching practice, out dated curriculum,
no criteria for the selection of teacher educators and lack of research in the
field of teacher education, etc. (Iqbal and Khatoon, 2005: 5).

Objective no. 2: to explore teacher training courses for secondary
level teachers in Pakistan with reference to ICT use..
At present in Pakistan there is a large number of institutions in public
and private sector that are engaged in preparing school teachers. As it is
practice in many other countries, in Pakistan, also public institutions are the
major source for producing teachers through pre-service and in-service
teacher training programs. However, the quality output has always been a
debate and an issue in Pakistan regarding production of teachers. There have
been done lots of for improving the quality of teachers and teacher education
programs in Pakistan. But still it requires great efforts to improve the
situation and make teacher education programs of Pakistan compatible with
developed countries. Presently, in Pakistan teacher education is passing
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through change to bring innovation in teacher education programs. The
major drive of this force is USAID which is working on bring quality and
innovation in pre- service teacher education with the Government of
Pakistan. The name of this project is Pre-Service Teachers Education
Program (STEP) project. The major step of this project is that a new
curriculum of teacher education has been developed for two year Associate
Degree in Education (ADE) and for four- year B. Ed (Bachelor in Education)
(Honours) according to modern educational trends and in the contextual
relevancy of Pakistan.The pilot testing the project has been completed in 15
public sector universities of Pakistan. The new developed curriculum of
ADE and four –year B. Ed has been launched parallel with one- year B. Ed.
However, it is expected ADE and new four-year B. Ed programs will be
replaced gradually with the currently one- year B. Ed and primary teacher
certificate (PTC) and certificate in teaching (C.T) in Pakistan.
Commenting on the significance of educational innovation for teacher
education in the country Dawn says, “there are areas that need serious
considerations for the effectiveness and sustainability of the new reform
initiatives” Teacher training: Teacher education in transition Dawn 27th July,
2103. Rehmani (2006:518) comments that there is teachers’ beliefs have
changed from teacher-centered transmission and conventional approaches to
child-centered approaches. However, he observes that an active and
transformative, reflective and reflexive change did not appear significantly.
Ali (1998) comments that in Pakistan teachers of the Government College of
Education Teaching (GCET) are trained in ineffective way, they are not
motivated, and have no interest in supervising the teaching practice of
student teachers. In addition the assessment of student teachers is conducted
only through rote memorization. According to Hussain (2003) the teachers
of GCETs frequently use only writing board and charts as an audio-visual
aids whereas projects, multimedia and computer are not used at all and
lecture method was widely used in teaching of content courses of teacher
education.
The success of instruction depends on how much teachers reflect on the
objectives of their instruction, students' characteristics and their needs,
content level and its sequences, teaching strategies they use, content
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materials, and other issues related to curriculum, instruction, and before,
during, and after lessons (Cao and Nietfeld, 2005). Teachers are trained in
how to develop certain competencies related to characteristics of classroom
management, lesson planning, recording and reporting students'
performance. Farooq and Shahzadi (2006), cite Andrew thinking that
effective teacher depends upon internalization of knowledge and skills so
that teachers can organize them quickly and flexibly. Moon, Mayes and
Hutchinson (2004) point out that there are three main features that are in
teacher’s control and that significantly influence pupil achievement. These
are: teachers’ professional characteristics and their teaching skills, and
classroom climate. The quality of teacher education in Pakistan has always
been criticized.
Zhiting and Hanbing (n.d: 67) illustrate that due to in recent times of
ICT is becoming an integral element for educational reforms and innovations
at school level, therefore, such an atmosphere demand for enrichment of
programs of pre-service teacher education to incorporate ICT. Shami (2006)
as cited in UNESCO USAID (2006) observes that lack of standards for
education in Pakistan has resulted in the challenge of coordination of school
education with teacher education because the required competencies of
teachers are not defined. About current curriculum of teacher education
programs UNESCO USAID, (2006:48) report that current curricula being
taught does not focus on nurturing a creative and learning environment
involving questioning and problem solving. There is no attempt to integrate
subject knowledge with pedagogical skills. For most programs, only rote
memorization is the method of assessment. Learning of practical skills is not
emphasized. Likewise with use of modern information and communication
technologies is also not given due importance. UNESCO, (2006) report
observes that an organized regular follow up of teachers after trainings is
essential for their professional development.

Sufiana KHATOON

906

At present in Pakistan in one year B. Ed one year program of
teacher education following subjects with minor variation in each
university are taught:
Following subjects are taught (with some variations) for B. Ed level
teacher education program in Pakistan:
SUBJECTS
¾ Functional English
¾ Introduction to Philosophy of Education
¾ Human Development and Learning
¾ Curriculum Development & Instruction
¾ Research, Measurement and Evaluation
¾ Education in Pakistan and its Perspective
¾ Guidance and Counseling
¾ School Planning, Organization and Management
¾ Pedagogical Techniques with Emphasis on Teaching of English
¾ Teaching of General Science and Computer
Finding relating to objective no. 2
It is obvious from the above mentioned detail of subjects that are being
taught for one year teacher education B. Ed program that we just find one
single course where the computer is integrated with other subject. Even it is
not given any separate status and the educationists and researchers realize
the need of transformation of teacher education programs with reference to
ICT integration.
Need of Transformation of Teacher Education Programs of
Pakistan and Turkey regarding in Perspectives of ICT:
Function of teacher educator in learning process for student teachers is
to be effective in facilitating and supporting the reflective learning process
student teachers develop (Celik, 2011:7). In information communication
technology age the widespread and use of computers and internet access is
conducive to reduce the risks of innovation failure and hence teachers’
hesitation and confusion in adoption of innovation can be avoided Mirici
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(2006). Richardson (1997) as cited in Yigit, (2012:525) comments that
that the School-based Reflective Practitioner approach for initial teacher
education reflects the characteristics of the second form of constructivism.
Actually, the aim of teacher education is to train professionally teachers
about what is happening in the classroom and how to continuously reflect on
their decisions for the purpose of brining improvement in their professional
practice.
YÜKSEL ø. (2012:55) comments that recent developments and changes
in the field of education has influenced Turkey education system and social
dynamics and various international facts has started comprehensive
regulations regarding the education system and teacher education. In this
context, education system has to be rearranged. In the pre-service teacher
education programs, instruction in itself should reflect on the preparation of
teacher education as profession. The advancements of information
technology expansion of research in instructional methods forces a teacher to
adjust his/her own methods accordingly. In order to update teachers, selftraining through computer technology in service training programmes should
be applied (Özcan Demirel, 1995:95).
UNESCO (2002), as cited in Engida (2011:8) put argument for
development ICT competencies in pre-service and in-service teacher
education programs as an essential component in order to get benefits from
ICT. Teacher education institutions must lead in presenting model for new
pedagogies in pre-service and in-service teachers’ programmes and
determine how the new technologies can best be used in the context of the
culture, needs, and economic conditions within their country. Engida
(2011:9) observes that emphasis is on educational technology courses on the
acquisition of technical skills. Therefore, computing skills-based courses are
not enough for preparing teachers to teach with technology, as teachers are
usually taught in isolation from a subject-specific context.
Various types of pre-service teacher education programs are offered to
prepare teachers for different levels of education in Pakistan and Turkey.
Detail of some courses is given below table no. 3:
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Table No 3:
PAKISTAN
Title of
Program
Primary
Teacher
Certificate
(PTC)
Certificate
of
Teaching
(CT)
B.Ed.

Entry Academic +
Program
Year/Duration
10+1

TURKEY
Title of Program

Duration

Primary Teacher Education

4 years

12+1

Primary Subject Teacher
Education

4 years

14+1

Faculty of Education Secondary
School Subject Teaching

B.S.Ed.

12+3

B. Sc
(Hons) in
Edu.
Studies
M.A.(Edu
cation)

12+4

Faculty of Literature, Science,
Science Literature, Faculty of
Language and History,
Geography, Faculties of Islamic
Studies, Physical Education and
Sports High School.
Secondary School Subject
Teacher
Primary and Secondary Teacher’s
Training Programs for Physical
Education, Music, “Drawing,
Foreign Language teaching.
Vocational and Technical
Education Faculties
Vocational Subjects Teaching

3,5+1,5=5year
s
Master with
thesis
4+1,5=5,5
Years
4 Years
Without
Thesis Master

M.Ed.

B. Ed +1

14+2

4 Years

4 Years

Source: Haneef. Abida (2013). A Comparative Study of Teacher Education Programs in
Pakistan and Turkey at Secondary Level. Unpublished thesis of PHD level of The National
University of Modern Languages (NUML) Islamabad, Pakistan
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Objective no. 3: to the compare the need of transformation of teacher
education programs in Turkey and Pakistan in perspectives of ICT
Findings relating to objective no. 3:
It is obvious from the above literature review that the need is realized
by the educationists and the researcher for transformation of teacher
education programs especially with reference to integration of ICT in teacher
education. Although teacher education programs of both countries (Pakistan
and Turkey) address computer literacy and computer assisted teaching in
their programs, however, practical implication of ICT integration is lacking
in teacher education programs.
Based on findings of her study Abida (2010) recommends that
admission criteria revised and be based on qualification, aptitude test and
interview. Curriculum should be revised and new technique cues and
technologies must be introduced for pre-service training of secondary school
teachers in Pakistan and Turkey.
Objective no. 4: To propose an innovative model teacher education
instructional model by incorporating ICT for teacher education for
implementation in Turkey and Pakistan. After realizing the need of
transformation of teacher education programs in Pakistan and Turkey, the
researcher proposes the following ICT integrated teacher education model
for practical implementation of this model in the both countries. The detail
of this model is given below in figure no. 1:
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Figure no. 2 ICT integrated teacher education instructional model
(ICTITE)

Phase-1
Advance organizer
Showing a movie clip
Playing movie clip on the taught concept
Reflection of students on watched movie clip and learnt concept
Phase-2 Concept presentation by teacher
Phase-3 Assessment activities to be completed by students on
computers
Phase-4 Total assessment: Finding gap between theory and practice of
teaching
Phase-5 Appraisal: For example asking students for reflection on and
finding gap between theory and practice of teaching, class discussion and
exploring the same concepts by using internet research and reflecting of
students on watched movie clip and learnt concept.
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ICTITE Implementation requirements
The basic requirements for implementation of this model:
Followings are the basic requirements for implementation of the
proposed model of ICT integrated teacher education:
Well-equipped computer laboratory.
High speed Wifi internet connection on computers available in
computer laboratory.
All computers have installed all necessary programs like Microsoft
word, Acrobat reader latest version, window / media player latest version,
paint programs, etc.
Number of computers is enough to provide prospective teachers
opportunity to interact with the computer individually.
The lesson taught by the teacher is copied on each prospective teacher’s
computer.
It is assumed that in this era of ICT our prospective teachers are familiar
with the use of computer. They are computer literate.
Explanation and Detail of the Designed Model for Implementation
As it has been mentioned earlier this instructional model is for teaching
of theory of instructional subjects. So when the teacher will explain the
theory of an instructional method, he/she will use multimedia or any screen
for showing movie clips to students about specific instructional method for
its application in actual classroom environment and will provide students
with an opportunity to practice it in the classroom by using the same method.
For example if the teacher is going to teach the theory of team teaching
method, he/she will explain the concept of the team teaching method. After
this the teacher will show movie on multimedia based on teaching through
team teaching. Student teachers will ask to reflect on various phases of team
teaching and at the same time observe deeply the benefits and problems of
teaching in team. The teacher through various reflective questions and
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activities will provide student teachers opportunities to explain, explore,
elaborate and evaluate the learnt concepts and will construct new meaning
from this process. The teacher will act as facilitator and will observe and
reflect on each phase of student teachers activities.

Phase-1 Advance organizer- Showing a movie clip
Here the teacher will instruct about the theme of the day. The teacher
will show a movie based on the same topic that teacher is explaining. At this
stage communication occurs between students groups, between peers and
between students and teacher.
Phase-2 Concept presentation by teacher
Here the teacher can determine the level of understanding of students. It
means that the concept that the teacher is explaining has a practical
orientation of that concept on movie. The educator will show movie clip on
multimedia screen exactly relating to theme of instruction and will ask
reflective questions from student teachers for developing link to his/her
present theme of instruction to their previous information. During watching
of movie clip student teachers questions will be encouraged. The teacher will
provide students opportunities to work in teams/ groups and explain what
they are noticing and compare it with the taught concept and extract and
explain their own meaning from this movie. The students will be encouraged
to find out more on the taught concept through internet research. In order to
measure students’ progress, students are here provided activities which are
creative and the evidences of students’ learning are recorded in shape of
creative writing, drawings, etc.
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Phase-3 Assessment activities to be completed by students on
computers
Learning is meaningful and fruitful if students are involved in the
process of learning by giving them opportunities to explore the concept
taught and through the investigation construct meaning and generate new
meaning based on prior experience and knowledge and current information.
Therefore, after clarification and explanation of concepts the teacher will
make student teachers get involve in learning task and work in teams/ groups
or in pairs search more information on the taught concept through internet.
The teacher will provide inquiry discovery based learning task to drive
learning process. For this purpose the teacher will show students another
movie for three to four minutes based on the taught concept and will ask
them to investigate good and weak points in the film.

Phase-4 Total assessment: Finding gap between theory and practice
of teaching
It is the phase where student teacher will have opportunity to expand
their thinking about learnt concept and make connections to other related
concepts which have been in their experiences. The teacher will provide
them inquiry based activities in order to find out whether students has grasp
and comprehend the theme of his/her presentation. Here student teachers
have opportunity to apply the learnt concept to the real world around them.
For example by examining aspects of the team teaching they may come to
know the nature of conflicts at work place or other related problems that one
may encounter in real life. At the same time they can elaborate their
discussion for eradication of the problems of various nature related to team
teaching. This thing can lead them towards inquiry of further things and can
develop habit of investigation and exploration.
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Phase-5 Appraisal
It is the phase where the teacher observes reflects and evaluates
students’ learning and focuses on exploring the level of understanding of
students taught concepts in perspectives of objectives of the lesson.
Evaluation results guide the teacher in further lesson planning or to modify
and change. For example, if a teacher perceives clear evidence of
misconception, then he/she can repeat the concept to enhance clearer
understanding. If the students show positive results, the teacher can consider
refocusing the investigation to take advantage of this high level of interest.

Suggestions for implementation of information communication
technology integrated teacher education model (ICTITE) in Pakistan
and Turkey
1. It is evident from available related literature that there is need for
transformation of teacher education programs in Turkey and Pakistan in
perspectives of integration of ICT. If Turkey has to make pace of progress
with the European countries and Pakistan has to bring effectiveness in its
teacher education programs, then it is essential to transform the teacher
education programs of both the countries for integration of ICT. Following
some suggestions are presented for implementation of ICTITE in Turkey and
Pakistan:
2. In order to practically implement the proposed model of teacher
education, it is essential that teacher educators must have the required
competency to effectively teach the proposed model. The teacher educator
has sufficient knowledge and skills about hardware and software of
computer technology and knows what type of learning activities can be
designed by using ICT can in teaching. The teacher knows computer assisted
pedagogy and has command in how to use ICT for practice. The teacher
educator has competence in using ICT for creating interest in lesson and
motivating students towards constructive learning by providing them
opportunities of self-generated knowledge. There is need to revise the whole
curriculum of teacher education programs by integrating ICT in teacher
education course content.
3. The teacher has command in following type of Knowledge:

ANALYSIS OF TEACHER EDUCATION PROGRAMS OF TURKEY AND PAKISTAN
915
IN PERSPECTIVE OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY

¾ Knowledge of students and their specific needs
¾ Knowledge about characteristics of students from diverse culture in
their social context
¾ Knowledge about the human development and human qualities
¾ Knowledge about content matter and goals of curriculum
¾ Knowledge about latest trend in his/her area of specialization
¾ Knowledge about practice of pedagogy
¾ Knowledge about assessment procedures
¾ Knowledge about dealing with learning problems of diverse students
¾ Knowledge about national aims of education and national ideology
and culture
The above qualification profile of teachers informs us that teacher
educators should develop professionally. Therefore, in order to make teacher
proficient in use of ICT, teacher educators need comprehensive training in
use of computer and other computer related devices and functions. Nothing
can be done without finance. Therefore, there is need to enhance current
budget of teacher education in Turkey and especially in Pakistan to equipped
teacher education institutions with latest ICT related accessories. Teacher
education universities can be opened which are specifically offering courses
of teacher education and conducting research on the problems of teacher
education.
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TÜRKøYE ORDUSUNUN øKø AZERBAYCANLI GENERALø
Adalet TAHøRZADE*
TWO AZERBAIJANI GENERALS OF THE TURKISH ARMY
ABSTRACT
In this paper, two general sons of the silk merchant Haci Ilyas Sarıkerimli, who
immigrated to Bursa from the town of Sheki in Azerbaijan, are introduced. Since
their background is not sufficiently recognized in Turkey, lieutenant general
Mehmet Nuri Berköz’s son (Prof. Dr. Sina Berköz) provided information,
documents and photos to the author from his family archive to assist him in
preparing this paper.
Lieutenant General Mehmet Nuri Haci ølyas o÷lu Sarikerimli (Mehmet Nuri
Berköz / Nuri Berköz) (1889, Sheki-16 January 1975, Istanbul), who served in the
armies ofthe Ottoman Empire and Republic of Turkey from 1912 to 1950, was born
in Sheki. Mehmet Nuri Berköz entered the Ottoman Military Academy in 1909 and
graduated in 1912. After serving at different military positions, he was promoted to
the rank of Lieutenant General in 30 August, 1946, and was appointed Operational
Deputy Chief of the Turkish General Staff. Later in 1947 he was appointed the
General Commander of Gendarmerie. He retired from this position in 1950 and
passed away in 1975. His father-in-law Brigadier General Hasan Behcet Pasha was
also from Sheki.
General Mahmud Haci ølyas o÷lu Sarikerimli (Mahmud Berköz) (1895, Sheki23 April 1989, Istanbul) was also born in Sheki as the younger brother of Lt.
General Mehmet Nuri Berköz. After graduating from the Bursa Military High
School and Ottoman Military Academy in 1915, he started his military career. While
attending Ottoman Military College in Istanbul, Turkey’s War of Independence
started and he also took part in this life and death struggle for the salvation of the
Motherland as one of the devoted soldiers of Ataturk. After serving at different
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military positions, General Mahmud Berköz was promoted to the rank of General
and appointed as the Commander of the Third Army in 1949. He retired in 1950, but
on June 13 of the same year, he was appointed to a more important position the
Secretary General of the National Security Council. He retired from this duty in
1951 and passed away in 1989.

GøRøù
Adı dünyadaki 78 tarihî kentler listesinde bulunan ùeki, Azerbaycan’ın,
tarihi 2.700 yılı aúkın en eski kentlerinden, en önemli kültür, sanayi ve ticari
merkezlerinden. ùekililer, her zaman hür yaúama÷ı sevmiú, onlara a÷alık
etmek isteyen Araplarla da, Emir Teymur’la da, Safevilerle de, Nadir ùah’la
da, Çar ordusuyla da, Komünist rejimiyle de kanlı savaúlara girmiú,
özgürlüklerini her zaman her úeyden üstün tutmuúlardır. Bugün ùeki, arazisi
2432,8 kilometrekare, nüfusu 165,9 bin kiúi olan (2006) ilçenin merkezi.
ùu bildirinin konusu çar mezaliminden kurtularak ailesiyle birlikte ùeki
kentinden Osmanlı topraklarına gelerek Bursa’yı kendine ikinci vatan
edinmiú ipek tüccarı Hacı ølyas Sarıkerimli’nin iki general o÷lu Mehemmed
(Mehmet Nuri Berköz) ve Mahmud (Mahmud Berköz) Paúaların hayatı ve
faaliyeti. Bunlar Türkiye’de yeterince bilinmemekte.
ùu materyali hazırlarken Bahreyn Üniversitesi’nde çalıúmakta olan
Prof. Dr. Sina Berköz’ün – Korgeneral Mehmet Nuri Berköz’ün o÷lunun
aile arúivinde bulunan, úimdiye dek kimseye belli olmayan ve kopyalarının
büyük lütufkârlıkla bize arma÷an edildi÷i bilgi, belge ve foto÷raflardan
yararlanmıúız.
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KORGENERAL MEHMET
NURø HACI øLYAS OöLU
SARIKERøMLø (MEHMET
NURø BERKÖZ/NURø BERKÖZ)
(1889, ùeki – 16 Ocak 1975,
østanbul)

Türkiye Jandarma Genel Komutanı
Korgeneral Mehmet Nuri Berköz Paúa. 1949.
(Sina Berköz Kolleksiyonu).

1912 yılından 1950 yılına kadar Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti
ordularında hizmette bulunmuú Korgeneral Mehmet Nuri Berköz (Nuri
Berköz) Paúa Azerbaycan (ùeki) topra÷ının yetiútirmesi olarak, úerefli adını
Türk savaú tarihine yazmıú.
Mehmet Nuri Paúa’yı (onun küçük kardeúi Mahmud Berköz Paúa’yı ve
kayınpederi Hasan Behçet Paúa’yı da) Türkiye’ye ve Azerbaycan’a ilk kez
tanıtan onun o÷lu Prof. Dr. Sina Berköz olmuú. O, Adil Ba÷ırov’un
Amerika’da kurdu÷u “Virtual Azerbaijan” sitesine ilk bilgiyi göndermiú
[24]. Aynı yazının bir özeti de Wikipedia’da yer alıyor [17].
Bu bilgilerden yararlanmıú görkemli Azerbaycan araútırmacısı Prof. Dr.
Vilayet Quluyev Wikipedia’daki yazıdan hareket ederek, ancak bazı baúka
bilgilere de ulaúarak bu kiúiler hakkında de÷erli bir makale yazmıú [3].
Maalesef, úimdiye dek Hasan Behçet de dâhil, bu üç Paúanın ömür yolu arúiv
malzemelerine dayalı olarak ö÷renilmemiú.
Mehmet Nuri Berköz hakkındaki bilgileri ortaya koyarken biz onun,
hayatta iken Harp Akademisi’nde yazdırttı÷ı Türkçe kısa özgeçmiúinden
yararlanmıúız. Bu tercüme-i hali o÷lu Prof. Dr. Sina Berköz aile arúivinden
götürerek lütufkârlıkla bize sunmuú. Tabii, yalnızca bu belge ile
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yetinmeyerek, baúka kaynaklardan da ö÷rendi÷imiz bilgileri úuraya
eklemiúiz.
Mehmet Nuri ve Mahmud Berköz Paúalar Azerbaycan’ın ùeki kentinde
yaúamıú “Sarıkerimli”, ya da “Sarıkerimo÷ulları” soyundan (bugün ùeki’de
onlardan kimse kalmamıú). Mehmet Nuri Paúa’nın kayınpederi olan Hasan
Behçet Paúa ise ùeki’nin “Daru÷azade” soyundan geliyor. Yeri gelmiúken,
Hasan Behçet Paúanın büyük kardeúi, Sultan II Abdülhamit Han’ın en yakın
ve mutemet çevresine, yani kurena meyanına dâhil edilerek tam 27 sene
(1882-1909) Sultana hizmette bulunmuú Mehmet Emin Daru÷azade (1854,
ùeki-25 Eylül 1925, østanbul) de bu soyun temsilcisi. Her iki soy ùeki’nin
“Yukarıbaú” mahallesinden ve aralarında uzak akrabalık var.1 Mehmet Nuri
Bey’in annesi Fahrünisa Hanım, babası Hacı ølyas, onun babası Sarı Kerim,
onun babası ise Resul, annesi Sakine. Hacı ølyas, ùeki’de ipek ticareti ile
u÷raúırmıú. Ayrıca kuyumculuk da yaparmıú.
1889-da ùeki’de do÷muú Mehmet Nuri2 ilkö÷retimini buradaki RusTürk okulunda almıú. Ruslar Kafkas Türklerini Türkiye’deki ırkdaúlarından
ayırmak için onları “Tatar” adlandırdı÷ından dolayı, bu okula da “Rus-Tatar
mektebi” denilmiú. Mehmet Nuri, bu mektebe gitti÷i ilk gün eve
döndü÷ünde annesiFahrünisa Hanım’a “biz Tatar mıyız?” diye sormuú,
annesi de “hayır, biz Türk’üz” diye ona soy kökünü anlatmıútı [9]. Aile
fertleri genellikle mutaassıp Türk ve Müslüman idiler.
Küçük bir anekdot: Mehmet Nuri Bey’in dedesi – Fahrünisa Hanım’ın
babası Hamit a÷a 120 yaúına deyin yaúamıú. Bunu haber alan Çar (galiba
Nikolay), kendisine bir madalya göndermiú. Ardından da Rus gazeteciler
120 yaúına gelmiú ihtiyarın foto÷rafını çekmek için ùeki’ye gelmiúler. Ancak
madalya haç biçiminde oldu÷u için Hamit a÷a gö÷süne takmayı reddetmiú ve
resim madalyasız çekilmiú [10].

1

Sina Berköz’ün bana anlattı÷ına göre, M. Nuri Berköz’ün anneannesinin (Nurucihan
Hanım’ın) babası Hacı Mehemmed, Hasan Behçet Paúa’nın dedesi Ahmet’in kardeúi.
2
Onun Azerbaycan’daki adı sadece “Mehemmed”. økinci “Nuri” adını (o zamanlardaki adet
üzerine) Bursa’da bir hocasının verdi÷inden kendisi, o÷luna söz etmiúti, tahminen baúka
Mehmet’lerle karıúmasın diye. Bu yüzden Azerbaycan’da “Mehemmednuru” gibi bir ad
taúımamıú Ayrıca “Sarıkerimli” soyadı taúıdıkları da kuúkulu. Nuri Paúa sadece
“Sarıkerimo÷ullarından” olduklarını belirtmekteymiú.
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1905 yılında Hacı ølyas, ailesi ile birlikte Osmanlı Devleti’ne, ipek
ticaretinde bulundu÷u Bursa kentine göç etmiú. Bu göçün nedenlerinin
baúında Hacı ølyas’ın, iki o÷lunun Çar ordusunda askere alınmasını
istememesinin geldi÷i anlatılmakta. Ancak o, Bursa’ya geldikten az sonra
o÷ullarını bu kentteki askeri mektebe kaydettirmiúti. Hacı ølyas kısa süre
sonra 45 yaúlarında bir kalp krizi geçirerek vefat etmiú [9].
Hatırlatalım ki, Mehmet Nuri’nin ùeki’de dört dayısı kalmıú: Samet,
Mecit, Hidayet ve Mustafa Hamit a÷a o÷ulları. Aile Bursa’ya göç ettikten
sonra Samet dayısı onlarla ilgisini sürdürerek ziyaretlerine gelmiú (Bursa
harbi okulunun talebeleri olan bacısı o÷ulları ile resim de çektirmiú), sonra
ùeki’ye dönmüú. (1. Resim)
Mehmet Nuri Bey ortaokulu Bursa Askeri Rüútiye’sinde ve Liseyi de
Iúıklar Askeri Lisesi’nde okuduktan sonra 1909 yılında Harp Okulu’na
girerek 1912 yılında mezun olmuú.
Mart 1912’de Te÷men olarak önce Van’da 11. Kolordu, 33. Tümen, 97.
Alay, Birinci Tabur, økinci Bölük Takım Komutanlı÷ı’na atanmıú, Nisan
1913’de Van’da 52. Alay, Birinci Bölük’te görevlendirilerek gerilla savaúı
yapmak üzere ve Rus ordusunun incelenmesi için kısa bir süre Güney
Azerbaycan’a gönderilmiú.
Temmuz 1913’de yurda döndükten sonra 1914’de üste÷menli÷e
yükselmiú ve 1916 yılına kadar 33. Tümen komutanı Albay Galatalı
ùevket’in emir subayı olarak Sarıkamıú savaúlarına katılmıú. 14 Temmuz
1916 dan 12 ùubat 1917 yılına kadar Erzurum’da økinci Kafkas
Kolordusunun bütün cephe savaúlarında yer almıú, ayrıca Mareúal Fevzi
Çakmak’ın karargâhında Rusça tercümanı olarak görev yapmıú.
1917 Martında østanbul’da Enver Paúa’nın Genel Karargâhında
østihbarat ùubesine tayini çıkmıú ve burada kısa bir müddet görev yaptıktan
sonra ‘gizli kiúilikler altında’ önce bir yıl Stockholm ve Kopenhag’a, daha
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sonra da Petersburg ve Moskova’ya istihbarat görevlisi olarak gönderilmiú.3
Birinci dünya savaúının sonlarına do÷ru yüzbaúılı÷a yükselmiú.
1918 yılında Birinci Dünya Savaúı’nın sona ermesinden sonra
Türkiye’ye dönerek 24 Ekim 19l9’da Harb Akademisi’ne girmiú, bir yıllık
ö÷renimden sonra, l8 Mayıs 1921’de, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün
baúlattı÷ı Kurtuluú Savaúı’na katılmak için Anadolu’ya geçerek önce
Genelkurmay Do÷u øúleri Müdürlü÷ünü, 1921 Kasım’ından 1923 yılına
kadar da Garp Cephesi Karargâhı Üçüncü ùube Müdürlü÷ünü yapmıú4.
Turgut Özakman’ın “ùu Çılgın Türkler” romanının (østanbul, Bilgi
Yayınevi, 2005) kahramanlarından biri de Yüzbaúı Mehmet Nuri Berköz.
Eserin “Sakarya Savaúı’na Hazırlık (25 Temmuz1921 - 13 A÷ustos 1921)”
adlı üçüncü bölümünde okuyoruz:
“FEVZø PAùA da, Ankara’da kurmaylarla durumu de÷erlendiriyordu.
Ordu, düúmanla arayı 200 km. açarak, yeni bir savaúa hazırlanmak için
gereken zamanı kazanmıútı.
Yunan ordusu da yıprandı÷ı için çekilen orduyu izleyemeyip durmuútu.
Yürüyüúe geçebilmek için ciddi hazırlık yapması gerekti. Bu süre yirmi gün
olarak hesaplanıyordu.
Bu zamanı çok iyi de÷erlendirmek, vurgun yemiú ordunun silah ve
savaúçı asker sayısını ço÷altmak, ikmal örgütünü yeniden düzenlemek
gerekti.

3

Sina Berköz’ün bize anlattı÷ı üzere, bu kapsamda Türk harp esirlerinin Rus harp esirleri ile
de÷iúimi ile görevli Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Cemiyeti heyetine üye olarak katılarak SanktPetersburg’a gönderilmiú. Bu heyetin baúında Türk siyasî düúünce tarihinin ve özelde
Türkçülük tarihinin etkin simalarından (aslen Kazan Tatarı) Yusuf Akçura bulunmakta.
4
Yine Sina Berköz’ün bize anlattı÷ı üzere, bu sınıf ö÷rencileri birinci seneyi 24 Ekim 1919-7
Temmuz 1920’de tamamladıktan sonra Anadolu’da Millî Mücadeleye katılmıúlardı. Savaúta
Kurmay subaylara ihtiyaç oldu÷undan, ancak bu subaylar yalnız bir yıl tahsil görmüú
olduklarından, büyük harpte oldu÷u gibi, Ankara’da, Genelkurmay Baúkanlı÷ında 1922
yılında bunlara mahsus üç aylık bir kurs açılmıú ve bunun neticesinde sınavla kurmay
olmuúlardır. Kurtuluú Savaúı’ndan sonra bu sınıf Yıldız’daki okulda iki yıl okuyarak
tahsillerini tamamlamıúlardır. O zaman çeúitli nedenlerle kurmay olmayanlar okul tahsilini
tamamladıktan sonra olmuúlardır. Bu sınıftan kurmay olmayan kalmamıú.
Bu sınıf Anadolu'ya geldikten sonra østanbul’da Harb Akademisinde hiç bir sınıf kalmamıú.
Bundan dolayı 1921 yılında østanbul’da bir giriú sınavı açılmıú ve 25 kadar subay okula kabul
edilmiú ve bir yıl tahsil görmüúlerdir. Bunlar arasında ùehzade Faruk Efendi de vardır. Fakat
østiklâl Harbi’ni takiben Genelkurmay Baúkanlı÷ınca bu sınıf kabul edilmemiú ve tahsillerine
son verilmiú.
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Sakarya do÷usuna çekilen orduda ancak 30.000 savaúçı (tüfekli er)
kalmıútı. Gerisi, istihkâm, muhabere, ulaútırma, sa÷lık, bando, ekmekçi
takımı gibi sınıfların ve destek hizmet birimlerinin ço÷u silahsız erleriydi.
Merkez Ordusu’ndan bir tümen oluúturması ve yollaması istenmiúti.
E÷itim merkezlerinde de beú bin kadar asker vardı.
“Kalan açı÷ı yeni askerlerle dolduraca÷ız”.
Yüzbaúı Nuri Berköz “Evet ama Paúam..” dedi, “..bitkin halk yenilmiú
bir orduya yeniden destek verir mi? Üstelik zaman çok dar, ancak yakın
illerden asker toplayabiliriz. Bu kesimin askerlik yaúına girmiú nüfusu,
ihtiyacı karúılar mı? Yeter sayıda asker geldi diyelim, acemileri 10-15 günde
e÷itip savaúa hazırlamak mümkün müdür? Bu kadar kısa süre içinde acemi
bir asker ne ö÷renebilir ki?”.
Sorun bu kadar de÷ildi elbette.
Mesela bütün telsizler kurtarılmıútı ama çekiliú sırasında ço÷u
arızalanmıútı. Elde yedek parça yoktu. Mesela tüm süvarilerin elinde sadece
yüz on sekiz kılıç vardı. Bu yüzden süvariler genellikle piyade savaúı
yapıyor, erler atlı hücuma mızrak diye uçları sivriltilmiú uzun sopalarla
kalkıyorlardı. Mesela 75 mm.lik mermi çok azalmıútı. Oysa topların ço÷u bu
çaptaydı. Cephe çok acele bu mermilerden istiyordu. Ama yakın depolarda
bu çapta mermi yoktu. Karayoluyla do÷udaki depolardan getirtmek ise aylar
alırdı” [8, 217-218].
ùu dönemin gerçek manzarasını göz önünde canlandıran “Türkiye”
gazetesi yazarı øsmail Ya÷cı “Kurtuluú Savaúımız Batının vahúeti ile
mücadeledir” isimli makalesinde úunları anlatıyor:
“Tarihin tespit edebildi÷i beú bin yıllık Türk varlı÷ını, bir hamlede
dünyadan silmeye heveslenen Batının müstevlileri, Büyük Taarruz’da
baúlarını taúlara çarptılar. 26 A÷ustos l922’de baúlayan Türk ileri hamlesi,
30 A÷ustos’a gelindi÷inde, Yunan’ı hezimete götürdü. Çapulcular da
darmada÷ın kaçmaya baúladılar. Bu bozgunla birlikte, vahúi niyetleri ve
yüzleri de tam olarak ortaya çıktı. Terk ettikleri her úehri, köyü ve mezrayı
yakıp yıktılar. øzmir’e çıktıklarında yaptıkları vahúet on misline katlanmıútı.
Batı Anadolu’yu Yunanlıların istilasından 15 Mayıs 1919’dan, 9 Eylül
1922’de øzmir’den denize dökülmelerine, 17 Eylül 1922’de Mudanya’dan
kovulmalarına kadar yaktıkları mesken sayısı 55.800’dür.

928

Adalet TAHİRZADE

Dört yüz elli sene Türklerin adil idaresinde, din, dil ve ticaretlerinde
hürriyetin en geniúini yaúattı÷ımız toplulukların; Türk’e layık gördükleri
vahúet. Bugün Türkiye’yi iúkencecilikle suçlayan gafillere ilanen duyurulur...
øúte bununla ilgili bir hatıra...
General Nuri Berköz diyor ki:
“Düúmanı kovalayan Türk kuvvetleri øzmir’e do÷ru akarken, beni Uúak
mevki komutanı olarak görevlendirdiler. Orada binlerce Yunan esirinin
ihtiyaçlarını karúılamaya çalıúıyordum. Yunan baúkumandan vekili Trikopis
de Uúak’ta idi.
Bir gün emir erim, Trikopis’ten Fransızca bir mektup getirdi. Mektupta
esir General, “Dün yetkili bir subaydan, esir Yunan subaylarının Ankara’ya
gönderileceklerini ve Uúak’tan Polatlı’ya kadar yaya götürüleceklerini
ö÷rendim.
Bu subaylarımız savaú sebebiyle yorgundurlar. Gıdasızlıktan düúkün ve
halsizdirler. Ne kaput, ne battaniyeleri vardır. Birkaç kilometre yürüdükten
sonra yıkılıp kalırlar. Bence ihtiyacı olanlara elbise ve ayakkabı verilmesi ve
arabalar tahsis edilmesi iyi olur. Bu hususa nazarı dikkatinizi çekerim”
diyordu.
Trikopis’i ça÷ırttım. Ve “Ben sizleri sizin yakamadı÷ınız, ayakta kalan
binalarda barındırıyorum. Altlarınızdaki yataklar, insanlarını diri diri
öldürdü÷ünüz evlerden alındı. Daha dün evlerinin yanıúını seyretti÷iniz
insanlar, size daha nasıl davransın? Ankara’ya ulaúan demiryollarını siz
tahrip ettiniz. Yol yok. Sekiz yaúındaki çocuklarımız bile, kilometrelerce
mesafeye sırtlarında mermi taúıyorlar. Memleketim kan a÷larken; bu
gösterdi÷imiz lütufkârlı÷ı dünyada hangi millet gösterebilir? Arkanızda
bıraktı÷ınız harabelerde ne koydunuz ki ne istiyorsunuz? Bir yıl önce
subaylarınız, Uúak’tan Sakarya’ya koúarak gelmiúti. O zaman nasıl
yürüdülerse úimdi de öyle gidecekler. Buralara sizi biz mi ça÷ırdık? Hangi
yüzle bizlerden merhamet istiyorsunuz?!”.
Bu sözlerimi gözleri yerde dinleyen Trikopis, utançtan dudaklarını
ısırıyordu. Bana do÷ru zoraki bir bakıúla, “Bazı subayların ısrarı ile o
mektubu yazmıútım. Beni ba÷ıúlayın ve o mektubu yok sayın” dedi”[13].
Ulu Önder Atatürk’ün Akúehir’deki hayatını inceleyene dek izlemiú
Mehmet Koç “Atatürk Akúehir’de” adlı de÷erli eserinde 1922 senesi
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savaúından bahsederken Korgeneral Nuri Berköz’ün hatıralarından da
yararlanmıútır [12]. Eserin “Akúehir Telgrafhanesi Kontrol Altında” isimli
bölümünde müellif yazıyor:
“24 A÷ustosta (1922 - A.T.) yaúananları Korgeneral Nuri Berköz,
anılarında:
“Batı Cephesi Karargâhı, Akúehir’den savaú alanına hareket ederken,
istihbarattan bir tel gelmiúti; bunda Trikopis ile Diyenis’in arasının açık
oldu÷u bildirilmekteydi. Teli Cephe Kumandanına ben götürmüútüm:
“-øúte bu iyi haber” dedi ve karargâh Kocatepe’ye do÷ru harekete
geçti. Cephe karargâhının otomobil kısmını, Adanalı zenginlerin Garp
Cephesi Karargâhına hediye ettikleri otomobiller teúkil ediyordu. Biz tam
hareket ediyorduk ki, Baúkumandan beni ça÷ırarak:
“Nuri, sen burada kalacaksın, telgrafhaneyi emrine alacak, hiçbir yere
haber sızmamasını sa÷layacaksın. Gelen haberleri bana ulaútırırsın!”
buyurmuúlardı. Hemen telgrafhaneyi, Üçüncü ùube Müdürü Rasim Bey ile
beraber, emrimize aldık. Taarruzun baúladı÷ı 26 A÷ustos’tan 30 A÷ustos’a
kadar telgraf memurlarını evlerine bile göndermedim. Yemeklerini
yanımızda yiyorlar, tuvalete bile nöbetçi yanında çıkıyorlardı. Herkes bu
sükûttan úüphelenmiúti. Sık sık meclisten arıyorlar, Baúvekil Rauf Bey,
Dâhiliye Vekili Adnan Bey, Mustafa Kemal Paúa ile görüúmek istiyor,
durmadan nerede olduklarını soruyorlardı. Ben de verdi÷im cevapta:
“Efendim, Baúkumandan kıtaatla beraber, teftiúte” gibi sözlerle oyalamaya
çalıúıyordum. 27 A÷ustos’ta Rauf Bey, çok kızgın olarak telgraf baúında:
“Nuri Bey, ne oluyor? Herkes merakta, burada türlü rivayetler
dönüyor…” diye çıkıúmıútı. Ben de, cevabımda: “Efendim Cepheden top
sesleri geliyor…” diye cevap verdim. Hâlbuki ben Akúehir’deydim.
Cepheden gelen top sesleri duyulamazdı, taarruz baúlayalı iki gün oldu,
düúmandan bir hayli yer kazanılmıútı. Ertesi gün Rauf Bey merakla tekrar
sordu; ben gelen soruları cepheye ulaútırıyorum, Baúkumandandan aldı÷ım
talimata göre idare ediyordum. Ertesi gün, “Nuri Bey, cepheden ne haber
diye sordular. Cevabımda: “Efendim top sesleri uzaklaúıyor, derinden
geliyor” diyerek, bir endiúenin olmadı÷ı, sevinecek bir haberin, yakında
resmi bir a÷ızla ulaúabilece÷i hissini uyandırıyordum.
1 Eylül’de ise, Akúehir’den Baúkumandanın imzası ile meclise úu teli
çektim:
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“Garp Cephesinde, 26 A÷ustos’ta baúlayan taarruzumuz,
Afyonkarahisar, Altıntaú, Dumlupınar arasında, büyük bir meydan savaúı
halinde, beú gün beú gece devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi
Ordularının kahramanlı÷ı, zaferimizin sa÷lanmasını mümkün kıldı. Zalim ve
ma÷rur bir düúmanın asıl kuvvetlerini, akıllara dehúet verecek katiyetle imha
etti. En büyük kumandandan en gencine kadar, ordularımıza hâkim olan ikir,
milletinin gösterdi÷i vazife u÷urunda, hayatını bile seve seve vermektir.
Bunu muharebe meydanında görerek bütün milletime haber veriyorum”.
Bunu çektikten sonra Akúehir’de vazifem bitmiúti. Do÷ru cepheye
geldim.” úeklinde belirtmektedir” [2, 59].
Kurtuluú Savaúı’nın sona ermesinden sonra Mehmet Nuri Bey 1923
yılında di÷er sınıfarkadaúları ile birlikte Harb Akademilerindeki e÷itimine
devam etmiú ve 1925 yılında akademiyi bitirerek øzmir Müstahkem Mevki
Komutanlı÷ı østihbarat ùubesi Müdürlü÷üne tayin edilmiú.
O, 1927’de Ankara’da Milli Emniyet østihbarat ùubesi Müdürlü÷üne,
1929’da 189. Alay ikinci tabur komutanlı÷ına, 30 A÷ustos 1930’da
yarbaylı÷a yükselerek Genelkurmay østihbarat ùubesi Müdürlü÷üne
adanmıú. (2. Resim)
Milletler Cemiyeti Misakı’nın 8nci maddesi gere÷ince 2 ùubat 1932
tarihinde Cenevre’de toplanan Silahsızlanma Konferansına davet edilen Türk
heyetine Genelkurmay Baúkanlı÷ınca “Askeri Eksper” olarak katılması
uygun görülmüú. (3. Resim)
Cenevre’den dönüúte, 1932-1933’de Bolu’daki 135. Alay Komutan
vekili olarak kıta hizmetine çıkmıú ve 30 A÷ustos 1933’de Albaylı÷a
yükselmiú.
Mehmet Nuri Berköz Ekim 1933’de cumhuriyetin 10. kutlamalarına
katılan ve aralarında Mareúal K.Y. Voroúilov, Mareúal S.M. Budyonnı,
Sovyet Dıúiúleri Halk Komiseri Yardımcısı L.M. Karahan, Sovyetlerin
Ankara eski Büyükelçisi S. ø. Aralov, Sovyet E÷itim Bakanı Bubnov ve
E÷itim Bakan Yardımcısı Krijanovski’nin yer aldı÷ı Sovyet heyetine
mihmandar olarak görevlendirilmiú. (5. Resim) Onuncu yıl törenleri
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döneminde Voroúilov, Budyonnı ve baúkaları ile Atatürk’ün özel
konuúmalarını Mehmet Nuri Bey tercüme etmiú. (4. Resim)
1933-1935 yıllarında o, Yedek Subay Okulu Komutanlı÷ı’na getirilmiú.
1935 yılında Kiyev manevralarına davet edilen Orgeneral Fahrettin
Altay baúkanlı÷ındaki askerî heyetin Kurmay Baúkanı olarak
görevlendirilmiú.
1936’da Moskovaya ‘Ateúe Militer’ olarak tayin edilmiú ve burada bir
yıl görev yapmıú. Bu münasebetle Prof. Dr. Vilayet Kuluyev yazıyor:
“Ça÷daú Türkiye’nin kurucusu Kemal Atatürk, Mehmet Nuri Berköz’ü iyi
tanıyordu, defalarca kendisine özel itimadını göstermiúti. Onun Ankara’ya
gelen Sovyet heyetlerine eúlik etmesi, Atatürk’ün gayri resmî Rus dili
tercümanı olması, sonralar ise Moskova’da Türkiye’nin Ateúe Militeri
görevini tutması Berköz’ün, Sovyetler Birli÷i ile harbi ve güvenlik alanında
iúbirli÷i yapılarken Gazi’nin güvendi÷i kiúilerden biri oldu÷unu demeye esas
veriyor” [3].
Mehmet Nuri Berköz 1937 yılında Trabzon Piyade Alayı
Komutanlı÷ına, 1938’de østanbul Maltepe’deki Piyade Atıú Okulu
Komutanlı÷ına, 30 A÷ustos 1939’da da Sivas’ta ve øslâhiye’de Tugay
Komutanlıklarına atanmıú.
30 A÷ustos 1939’da Tu÷generalli÷e ve 30 A÷ustos 1941’de
Tümgeneralli÷e yükselerek Do÷u Beyazıt’ta 53. Hudut Tümeni
Komutanlı÷ına, 1943’de Bornova’da 57. Tümen Komutanlı÷ına, 1945’de
øzmir’de 12. Kolordu Komutanlı÷ına atanmıú. 30 A÷ustos 1946’da
Korgeneralli÷e yükselmiú. 1947 yılında Genelkurmay Baúkanlı÷ı Harekât
Yar Baúkanlı÷ına, 1949’da Jandarma Gene1 Komutanlı÷ına atanmıú.
Haziran 1950’de emekliye ayrılmıútır. Bu emeklili÷in hikâyesini “Hürriyet”
gazetesi yazarı Soner Yalçın’dan aktaralım:
14 Mayıs 1950
Genel seçimler yapıldı. Demokrat Parti sandıktan birinci parti olarak
çıktı.
...............................................................
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Cumhuriyet tarihinin en önemli sivil hareketinin oldu÷u bu geçiú
döneminde, Ankara’da bir dedikodu alttan alta konuúulmaya baúlandı:
“Askerler darbe yapacak!”
“Yüksek Askeri ùûra üyeleri toplantı yapıyor.”
“Komutanlar, Çankaya Köúkü'ne çıkıp ønönü'yle görüútüler.”
Sivil-asker herkes gergindi. Gözler Milli ùef øsmet ønönü'ye çevrildi.
øsmet Paúa, siyasi kulisleri hareketlendiren “orduyu tahrik ediyor”
iddialarına cevap verme ihtiyacı bile hissetmedi.
Genelkurmay Baúkanı Orgeneral Nafiz Gürman, Celal Bayar'ın evine
gitti, güvence verdi: “Ordu seçim sonuçlarına saygılıdır.”
2 Haziran 1950.
...............................................................
Menderes kabinesi Meclis'ten güvenoyu aldı.
Ankara'da tedirginlik sürüyordu... Kimi çevreler, askerlerin artık
müdahale edece÷inden emindi.
6 Haziran 1950.
Beklenenin tersi oldu.
Celal Bayar ile Adnan Menderes, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde büyük bir
tasfiye hareketine baúladılar.
Ordunun üst komuta kademesi tırpanlandı.
Genelkurmay Baúkanı Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman, Hava
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zeki Do÷an, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Oramiral Mehmet Ali Ülgen, Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Nuri
Berköz, Genelkurmay II. Baúkanı Orgeneral øzzet Aksalur, Birinci Ordu
Komutanı Orgeneral Asım Tınaztepe, økinci Ordu Komutanı Orgeneral
Muzaffer Tu÷savul, Üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Mahmut Berköz5 gibi
üst düzey komutanlarla birlikte toplam 15 general ve 150 albay emekliye
sevk edildi!
Emekli edilenler arasında Askeri ùûra üyeleri Orgeneral Kazım Orbay,
Orgeneral Salih Omurtak gibi komutanlar da vardı.


5

Burada hata oldu÷unu sanıyoruz. Mahmud Paúa 6 Eylül 1951 tarihine kadar Orgeneral
rütbesi ile Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapmıú, yani yaklaúık bir sene
sonra emekli olmuú.
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...............................................................
DP hükümeti, neden böyle büyük bir tasfiye operasyonu yapmıútı?
“Bir gün Baúbakanlı÷a bir albay geldi. Adnan Menderes'le özel bir
konuúma yaptı, üst düzey subayların darbe hazırlı÷ı içinde oldu÷unu söyledi
ve TSK'da büyük tasfiye hareketi böylece baúladı.”
Söylenen buydu.
Halbuki kazın aya÷ı öyle de÷ildi!..
Bayar-Menderes, ordu içindeki “ønönücü Paúalar”ı tasfiye etmek
istemiúti. [14; 18]
***
Korgeneral Mehmet Nuri Paúa Harb Madalyası, Gümüú Liyakat
Madalyası ve østiklal Madalyası sahibi..
Onun yayınlanmıú eserleri:
1. Edouard Pekarskiy, Yakut Dili Sözlü÷ü, 1c., TDK., østanbul 1945
(Tercüme kurulu üyesi olarak).6
2. Mihail Pavloviç Veltman, Büyük Harbde Küçük Asya ve
Türkiyenin Taksimi (Tercüme).
3. Rusyadan Mevsuk Malumat (beú-altı eser). Umur-u ùarkiye
arúivlerinde.
4. General Fischmann, Gaz Nevileri (Tercüme).
5. 1950-1954 yılları arasında “Ulus” gazetesinde yayınlanan 10 kadar
makale.
Konuútu÷u úiveler ve bildi÷i yabancı diller: Azeri úivesi iyi, Tatarca
orta, Rusça iyi, Fransızca orta derecede, øsveç dili konuúur halde, Kürtçe orta
derecede. Mehmet Nuri Berköz 16 Ocak 1975’te Hakk’ın rahmetine


6

Sina Berköz’ün bize anlattı÷ı üzere, eserin tercüme kurulunda baúta Abdülkadir ønan olmak
üzere Prof. Dr. Ahmet Cafero÷lu, Korgeneral Halis Bıyıktay, Tümgeneral Nuri Berköz, Reúit
Rahmeti Arat, Ali Hüseyin Turan (Hüseyinzade Ali Bey), Emekli Yarbay Yakup Orak,
Emekli Binbaúı Remzi Kilercio÷lu, Konsolos Muavini øsmail ùerafeddin Yula, Hamdi Toker,
Gaffar Güneyden, Abdullah Battal Taymas, Fuat Toktar, Orhan ùamhal, Abdülcabbar, Kerim
Oder, Hasan Abdullah Ortekin, ùefika Gaspıralı, Sabur Resul’ün eme÷i geçmiú.
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kavuúmuú. “Milliyet” gazetesinde okuyoruz: “Türk ordusunun de÷erli
komutanlarından, emekli Korgeneral Nuri Berköz, dün vefat etmiú. Üç
madalya sahibi Berköz, 86 yaúındaydı. Berköz’ün cenazesi yarın askeri
törenle topra÷a verilecek” [13]. ùu gazetenin 24 Ocak 1975 tarihli sayından
ö÷reniyoruz ki, cenaze törenine Türkiye Ordusunun üst düzey görevlilerinin
en önemlileri katılmıú. Maalesef, Mehmet Nuri Paúa’nın ölüm tarihi bazı
kaynaklarda yanlıú olarak 17 Ocak gösterilmekte [19] .
Yukarıda bildirdi÷imiz gibi, Mehmet Nuri Paúa, Hasan Behçet Paúa’nın
kızı Ayúe Ulviye Hanım’la (?-24.1.1993, østanbul) aile kurmuútu. Bu
evlilikten onların bir o÷lu – Prof. Dr. Sina Berköz (1936) do÷muútur. Sina
Berköz uzun yıllar østanbul Teknik Üniversitesinde görev yaparak
profesörlü÷e yükseldikten sonra 2000 yılında kendi iste÷iyle emekli olmuú
ve akademik hayatına halen Bahreyn Üniversitesinde profesör olarak devam
etmekte.

ORGENERAL MAHMUD HACI
øLYAS OöLU SARIKERøMLø
(MAHMUD BERKÖZ)
(1895, ùeki – 23.04.1989, østanbul)

Albay Mahmud Berkoz. (Sina Berköz
Kolleksiyonu).

Orgeneral Mahmud Berköz Paúa hakkında da ilk bilgiyi Prof. Dr. Sina
Berköz ønternette vermiú [23], sonra bu bilgiden yararlanan Prof. Dr. Vilayet
Kuluyev’in makalesinde [3] bahsedilmiú.
Mahmud Hacı ølyas o÷lu Sarikerimli (Berköz) 1895-ci yılda ùeki’de
dünyaya göz açmıú, büyük kardeúi Korgeneral Mehmet Nuri Berköz Paúa
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gibi, ilk e÷itimini burada almıú. Ailesi Bursa’ya muhaceret ettikten az sonra
Bursa Askeri Rüútiyesi’ne kaydolmuú, 1915’de bu okulu bitirerek orduda
hizmete baúlamıú. 1951’de Orgeneral rütbesinde emekli oluncaya dek,
Türkiye Ordusunda úerefli bir subay olarak hizmet etmiú. Maalesef onun
hizmet sicili bugün elimizde de÷il, bu yüzden onun hakkında geniú bilgi
edinmek imkânımız yok. Fakat bildiklerimizi burada sunuyoruz.
Mahmud (Berköz) Harp Akademisi’nde e÷itimine devam ederken
Türkiye’nin østiklal Savaúı baúlanmıú, o da büyük kardeúi Mehmet Nuri gibi
e÷itimini yarıda bırakarak Vatan u÷runda ölüm-dirim savaúına atılmıú,
Atatürk’ün sadık askerlerinden biri olarak birçok fedakârlıklar göstermiú, bu
kutsal savaútan gazi olarak çıkmıú.
Savaú bittikten sonra Harp Akademisi’nde e÷itimini tamamlayarak her
topçu subayı gibi, çeúitli bölgelerde ve rütbelerde hizmette bulunmuú.
Korgeneral Mahmud Berköz Paúa’yı 1948-de Millî Savunma Bakanlı÷ı
Müsteúarı olarak görüyoruz.
11-12 Temmuz 1948’de, yanlarında on subaydan mürekkep bir heyetle
Ankara’ya gelmiú Amerika Birleúik Devletleri Harbiye Bakanlı÷ı Müsteúarı
William H. Draper, Dıúiúleri Bakanlı÷ından refakatine tayin edilen M. Frank
Wisner ve Birleúik Amerika Genelkurmay Heyeti Plânlar ve Hareket Dairesi
Müdürü Korgeneral Albert C. Redemayer’le çeúitli görüúmelere katılanlar
arasında Millî Savunma Bakanlı÷ı Müsteúarı Korgeneral Mahmud Berköz ve
Genelkurmay Harekât Dairesi Yarbaúkanı Korgeneral Mehmet Nuri Berköz
de vardı [15].
Amerikan Ordu günü münasebetiyle Amerikan Sefareti Ateúemiliteri
Mr. Robinson ile eúi 6 Nisan 1949-da Ankara Palasta bir kokteyl
vermiúlerdir. Kokteylde Türkiye’nin bir sıra üst düzey görevlileri arasında
Millî Savunma Bakanlı÷ı Baú Müsteúarı Orgeneral Mahmud Berköz,
Jandarma Genel Komutanı Korgeneral Nuri Berköz de hazır bulunmuúlardır
[20].
13 Haziran 1949’da Diplomatik Kuriye Fuat Güzaltan’ın naaúı
østanbul’a götürülmek üzere Ankara’dan geçti÷i zaman trenin Ankara
Garı’nda tevakkufu esnasında Güzaltan’ın naaúı Millî Savunma Bakanlı÷ı
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Müsteúarı Orgeneral Mahmud Berköz, kara, hava ve deniz kuvvetlerine
mensup generaller ve subaylar ve birçok yüksek düzey görevliler tarafından
selamlanmıú [16].
Az sonra Orgeneral Mahmud Berköz Üçüncü Ordu Komutanı tayin
edilmiú. 6 Haziran 1950-de üst düzey komutanlarla birlikte toplam 15
general ve 150 albay emekliye sevk edildi÷inde onların arasında Üçüncü
Ordu Komutanı Orgeneral Mahmud Berköz de vardı. Fakat bir hafta sonra,
13 Haziran’da o daha önemli bir görev olan Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterli÷ine tayin edildi (8. Resim) ve 6 Eylül 1951’de bu görevden
emekli oldu. Prof. Dr. Sina Berköz’ün bize bildirdi÷i üzere, Mahmud Berköz
Paúa 1989 yılında vefat etmiú [9].
Mahmud Berköz Paúa, Kurtuluú Savaúı gazilerinden, 2. dönem Sakarya
Milletvekili merhum Tu÷bay Mustafa Kerem’in kızı Reide Hanım’la aile
kurmuútu [20]. Canan Ülker ve Beli÷ Berköz’ün annesi, Hasan Kerem,
Neúide Kerem ve Vedat Kerem’in ablası olan Reide Berköz, eúinden 7 yıl
önce – 18.5.1981’de Hakk’ın rahmetine kavuúmuú [6]. øki çocu÷u olan
(o÷lu Cihan Ülker ve kızı Nilüfer) kızları Canan Ülker de vefat etmiú.
Mahmud Paúanın o÷lu Dr. Beli÷ Berköz (26.5.1921, østanbul18.1.2001, Los-Altos /California/ABD) Birleúik Amerika’nın California
eyaletinin Los-Altos kentinde yaúıyordu. Buradaki “California TürkAmerikan Birli÷i”nin (TAAC – Turkish American Association of California)
kurucu ve baúkanlarından, genellikle ABD Türk toplulu÷unun liderlerinden
idi [22]. Beli÷ Beyin evladı yok. Eúi de kendinden önce vefat etmiú [10].
Bildirimizin konusu ile do÷rudan do÷ruya ba÷lı olmasa bile, burada
Berköz Paúaların yakın akrabası olan Hasan Behçet Paúa’dan da söz açmayı
faydalı sayıyoruz. Zira Osmanlı dönemi Türkiye tarihinde önemli
hizmetlerde bulunmuú çok de÷erli üst subaylardan biri olmuú Süvari Livası
(Tu÷general) Hasan Hacı Abdürrahim Efendi O÷lu Daru÷azade (Hasan
Behçet Paúa) (1863’e dek, ùeki – 1925’den sonra, østanbul) (9. Resim)
hakkında, ne yazıktır ki, Türkiye’de de, Azerbaycan’da da ayrıca hiç bir yazı
kaleme alınmamıú, onun hayatı úimdiye dek karanlıklar içinde kalmıú.
Yalnız kardeúinin kızı Hayriye Kerimzade, babası Mehmet Emin
Daru÷azade’nin hayatını anlatırken amcasından da yeri geldikçe söz etmiú
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[1], torunu Prof. Dr. Sina Berköz ise ønternet’te onun hakkında øngilizce kısa
bir bilgi vermiú [22]. Baúka hiç bir kaynak bize belli de÷il. De÷erli Sina Bey
babası ve amcası ile birlikte, dedesi (annesi A. Ulviye Hanımefendi’nin
babası) Hasan Paúa ve onun büyük kardeúi Mehmet Emin beyin oldukça
kıymetli foto÷raflarını ve birçok bilgileri bize göndermiú. ønúallah, yakın
dönemde Türkiye arúivlerinde onun sicilleriyle bizzat tanıú olmak
umudundayız.
Hasan Hacı Abdürrehim Efendi o÷lu Daru÷azade’nin (Hasan Behçet
Paúa’nın) do÷um tarihi henüz belli de÷il. Hayriye Kerimzade’nin, amcası
hakkında yazdıklarından ö÷reniyoruz ki Mehmet Emin Bey (10. Resim)
Osmanlı sarayında görevlendikten az sonra ùeki’deki babasını haberdar
ediyor, “çok sevdi÷i küçük erkek kardeúi Hasan’ı yanında istiyor”, Hasan,
babasıyla østanbul’a geliyor. Mehmet Emin Bey’in 1854’de do÷du÷unu ve 9
yaúındayken ùeki’den Fransa’ya götürüldü÷ünü göz önünde tutsak,
kardeúinin en geç 1863’de do÷du÷u, østanbul’a ise 1880’lerin baúlangıcında
geldi÷i mantıkla aydınlaúıyor.
Genç Hasan “askerli÷i çok sevdi÷i için østanbul’da Harbiye Mektebi’ne
kaydoluyor ve süvari sınıfından mezun olarak, Osmanlı ordusuna zabit
olarak katılıyor”. Yine Hayriye Hanım’ın bildirdi÷ine göre, Hasan Paúa
“birkaç sene sultanın yaverli÷ini de yapmıú”.
Hatırlatalım ki, kurena olduktan sonra Mehmet Emin Bey, Sultanın
iste÷iyle Niúantaúı’ndan Kuruçeçme’ye taúınmıú, bundan bir süre sonra
kardeúi Hasan da “yüzbaúılı÷a terfi etmiú, süvari yüzbaúısı olmuú, Balkan
harpleri sonunda østanbul’a göçmen olarak gelmiú Bulgaristan Türklerinden
[10] Zeynep Selvet Hanım’la evlenmiú ve ailesiyle Kuruçeúme’de bir köúk
yaptırmıú ve oraya yerleúmiú”. Yakın yakına bulunmaları özellikle aileden
periúan olmuú Mehmet Emin Beyi avundurmuútu.
Emin Bey 1909’da saraydan ayrıldıktan sonra çocuklarıyla beraber
Acıbadem’de bir köúke çekiliyor. Hayriye Hanım’ın bildirdi÷ine göre,
“amcam Hasan Paúa da tekaüt olarak aúa÷ı Acıbadem’de yaptırdı÷ı bir di÷er
köúke çocuklarıyla yerleúmiú. Her iki kardeú de Kuruçeúme’deki evlerini
kiraya vermiúlerdir”.
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Hasan Paúa’nın ölüm tarihi de belli de÷il. Onun, 1925-de dünyasını
de÷iúmiú büyük kardeúi Mehmet Emin Beyden sonra Hakkın rahmetine
kavuútu÷unu düúünebiliriz. Hasan Paúa’nın Zeynep Selvet Hanım’dan,
yaúamıú olan 3 kızı (ùerife, Sabiha ve Ayúe Ulviye) ve bir o÷lu (Kemal) var.
En küçük kızı Ayúe Ulviye Hanım Korgeneral Mehmet Nuri Berköz’ün eúi,
Prof. Dr. Sina Berköz’ün annesi. O, 24 Ocak 1993’de vefat etmiú,
Zincirlikuyu mezarlı÷ındaki aile kabristanına defnedilmiú [7]. Tek o÷lu
Kemal Darga 40 yıl, eúi ise 2 yıl önce vefat etmiúlerdir. Evlatları olmamıú
[11].
Hasan Behçet Paúa’nın askeri hizmetleri hakkında bilgimiz kıt. Prof.
Dr. Sina Berköz yazıyor: “Askerlik hayatı boyunca Osmanlı
ømparatorlu÷u’nun çeúitli yörelerinde ve bu arada Ba÷dat’ta süvari komutanı
olarak görev yapmıú” [10].
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SONUÇ
Ça÷daú Azerbaycan’ın devlet baúkanlarının dedi÷i gibi, Türkiye ve
Azerbaycan iki devlet, bir millet. Bunu Azerbaycan topra÷ında do÷muú,
ancak Türkiye’yi kendine ikinci Vatan seçmiú ve onun u÷runda savaúlara
girmiú iki Atatürk askerinin, onlardan önce Osmanlı Ordusu’nda hizmette
bulunmuú akrabalarının úahsında Azerbaycan o÷ulları olan üç Paúanın úerefli
geçmiúi bu sözlerin do÷rulu÷unu teyit etmekte.
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1. Iúıklar Askeri Lisesi talebesi Mehemmed Nuri ve kardeúi Bursa Askeri Rüútiyesi talebesi
Mahmud'un ùeki’den Bursa’ya misafir gelmiú Samet dayıları ile çektirdikleri hatıra foto÷rafı.
1905. (Sina Berköz Kolleksiyonu).
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2. Yarbay Mehmet Nuri Berköz. 1932.

3. Yarbay Mehmet Nuri Berköz Türk askeri delegesi olarak katıldı÷ı Milletler Cemiyeti
Silahsızlanma Hazırlık Konferansında. Sa÷da Sivas mebusu Necmettin Sadık Bey. Cenevre,
1932. (Sina Berköz Kolleksiyonu).
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4. Türkiye Cumhuriyeti’nin X. Yıl törenlerinde Albay Nuri Berköz, Atatürk’ün sözlerini
Mareúal K.Voroúilov’a tercüme ediyor. 1933. (Sina Berköz Kolleksiyonu).

5. 1933 yılında Albay Nuri Berköz Türkiye Cumhuriyeti'nin X. Yıl törenlerine katılmak üzere
gelen Sovyet heyetinden Mareúal S.Budyonnı ile Büyük Millet Meclisi önünde. Önde sa÷daki
ilk kiúi T.C. Dıú øúleri Vekili Dr. Tevfik Rüútü Aras, ikinci (sakallı) kiúi Sovyet Dıú øúleri Halk
Komiseri Yardımcısı L.Karahan, üçüncü kiúi eski Sovyet Büyükelçisi S.Aralov.(Sina Berköz
Kolleksiyonu).
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6. Türkiye Jandarma Genel Komutanı
Korgeneral Mehmet Nuri Berköz
Paúa.1949. (Sina Berköz Kolleksiyonu).

7. Albay Mahmud Berkoz. (Sina Berköz
Kolleksiyonu).
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8. Orgeneral Millî Güvenlik Kurulu Genel
Sekreteri Mahmud Berköz Paúa.

9. Süvari Livası (Tu÷general) Hasan Behçet
Paúa. (Sina Berköz Kolleksiyonu).
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10. Mabeyinci Mehmet Emin Bey
Daru÷azade. (Muhibbe Darga
Kolleksiyonu).

947

CUMHURøYETE GøDøù SÜRECøNDE TÜRK BASINI
Hilmi BENGø*
ÖZET
Gazi Mustafa Kemal baúta olmak üzere yeni Türk devletinin mimarları için en
fazla önem verilen konulardan biri iç ve dıú kamuoyunun kazanılması olmuútur.
øyi yetiúmiú bir aydın olan Gazi Mustafa Kemal, basına büyük ilgi göstermiú,
yaptı÷ı önemli etkinliklerde iç ve dıú basını bilgilendirmeyi ihmal etmemiútir. Millî
Mücadele sürecine destek verecek bir basın gücünün oluúmasını isteyen Mustafa
Kemal, Sivas’ta ørade-i Milliye ve Ankara’da Hâkimiyet-i Milliye gazetelerinin
çıkarılmasına öncülük etmiú, Anadolu’nun her yanında gazeteler kurulmasını
sa÷lamıú, var olan gazetelerin desteklenmesi için özel çaba göstermiútir.
Gazi Mustafa Kemal’in iletiúim konusuna verdi÷i önemin bir baúka somut
göstergesi de kamuoyunu aydınlatmak üzere Anadolu Ajansı’nı, basınla ilgili
düzenlemeleri yürütmek amacıyla da Matbuat ve østihbarat Müdiriyeti Umumiyesini
(Bugünkü Basın Yayın Genel Müdürlü÷ü) kurmasıdır.
Millî Mücadele sürecinde en zor durumda olan østanbul basınıdır. øúgal
güçlerinin baskısı yüzünden bir süre Ankara hareketine karúı mesafeli duran østanbul
basınının büyük bölümü, üzerindeki baskı ortadan kalkınca Ankara Hükümeti’ne
destek vermiútir.
Gazi Mustafa Kemal, østanbul basınını kazanmak için özel çaba sarf etmiú,
cumhuriyetin ilanından önce øzmit’te østanbul basınının önde gelen isimleri ile bir
araya gelmiútir.
Bu arada çeúitli gerekçelerle Gazi Mustafa Kemal’e yönelik do÷rudan ya da
dolaylı eleútirilerde bulunan gazeteler de vardır. Bu yüzden muhalif gazetecilerin bir
bölümü østiklal Mahkemelerinde yargılanmak durumunda kalacaktır.
"Cumhuriyete Gidiú Sürecinde Türk Basını" baúlıklı bu bildiride Millî
Mücadele’den cumhuriyetin ilanına varan süreçte Türk basınının tutumu
de÷erlendirilecektir.
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THE TURKISH PRESS ON THE WAY TO THE REPUBLIC
ABSTRACT
Winning over the internal and external public opinion was an issue of great
importance for Mustafa Kemal and the architects of the Turkish state.
Being an intellectual with a good upbringing, Mustafa Kemal was always very
interested in press relations and he never failed to inform the internal and external
media about his actions. Wanting a press action to support the War of Independence,
he pioneered the foundation of the newspapers Irade-i Milliye in Sivas and
Hakimiyet-i Milliye in Ankara and he made it possible for newspapers to be
published in all of Anatolia and he supported the existing newspapers extensively.
Another solid indicator that shows how Mustafa Kemal gave importance to
communication is his founding Anadolu Agency to inform the public and
Directorate General of Press and Information to regulate the media in general.
Istanbul press was in a very tough situation during the War of Independence.
Due to the oppression of the invading forces, a great portion of the Istanbul press
remained critical of the Ankara Government, but once they were relieved of the
oppression, they supported the Ankara Government.
Mustafa Kemal took great effort to win over the support of the Istanbul press,
and to this end he met prominent people from the Istanbul press in Izmit before the
declaration of the Turkish Republic.
There were however some newspapers directly or indirectly criticising Mustafa
Kemal for various reasons. Some of the antagonist journalists were to be tried in the
independence tribunals.
In this paper titled “Cumhuriyete Gidiú Sürecinde Türk Basını” (The Turkish
Press on The Way to the Republic), the attitude of the Turkish press from the start of
the War of Independence to the Turkish Republic will be assessed.
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GøRøù
Gazi Mustafa Kemal Paúa önderli÷inde gerçekleútirilen Millî Mücadele,
Osmanlı ømparatorlu÷u’nun mirası üzerinde genç, dinamik, modern bir
cumhuriyetin kurulmasının zeminini hazırlamıútır. Bu zeminin
hazırlanmasında kısıtlı imkânlarla ayakta durmaya çalıúan Ankara ve
Anadolu basınının, özellikle Anadolu Ajansı’nın katkıları görmezden
gelinemeyecek kadar önemlidir. Göz ardı edilmemesi gereken bir baúka
husus da Atatürk’ün basına verdi÷i önemdir.
Atatürk’ün daha çocukluktan itibaren okumaya, ö÷renmeye, bilgi ve
görüúlerini aktarmaya olan ilgisini biliyoruz. Mustafa Kemal’in ö÷rencilik
döneminden itibaren bir yandan ö÷renirken öte yandan edindi÷i bilgileri
paylaúmaya dönük çabalar içinde oldu÷unu görürüz. Mustafa Kemal, henüz
Harbiye’de ö÷renciyken düúüncelerini yaymak amacıyla arkadaúları ile
gazete çıkarma teúebbüsünde bulunmuú1, okul yıllarında baúlayan bu
hevesini Mondros Mütarekesi’nin imzalanmasından sonraki siyasi kargaúa
döneminde gerçekleútirme yolları aramıú, Ali Fethi (Okyar) Bey’in çıkardı÷ı
ancak 51 sayı yayımlanabilen Minber gazetesine ortak olmuútu.2
MøLLÎ MÜCADELEDE BASIN
Kamuoyunun aydınlatılmasında basının rolünü çok iyi bilen Mustafa
Kemal, Sivas Kongresi’nin hemen ardından burada ørade-i Milliye

1

Ali Fuad Cebesoy, Sınıf Arkadaúım Atatürk, ønkılap ve Aka Kitabevleri, 2. baskı,
østanbul, 1981, ss. 45-47: Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Pozitif Yayınları, Cep boy 2. baskı,
østanbul, 2011, ss. 33-34: H. C. Armstrong, Bozkurt, Arba Yayınları, 5. Baskı, østanbul,
1997, ss. 9-10.
2
Fethi Teveto÷lu, “Atatürk’le Okyar’ın Çıkardıkları Dergi: Mimber”, Atatürk Araútırma
Merkezi Dergisi, C V, Kasım 1988, ss. 183-193; Osman Okyar, Mehmet Seyitdanlıo÷lu,
Fethi Okyar’ın Anıları, Türkiye øú Bankası Kültür Yayınları, s. 21; Atay, a.g.e., ss. 191-196;
Cemal Kutay, Üç devirde Bir Adam, ss. 267-269.
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gazetesinin yayımlanmasını sa÷ladı. Gazete ile çok yakından ilgilenen3
Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliye üyeleriyle birlikte Ankara’ya geldi÷inde
ørade-i Milliye’yi de Ankara’ya taúımak istediyse de Sivaslıların buna
yanaúmaması üzerine Ankara’da baúka bir gazete çıkarmaya karar verdi ve
10 Ocak 1920’de “milletin müdafaa-i hakimiyeti”4 olmak amacıyla
Hâkimiyet-i Milliye yayına baúladı.
Gazi Mustafa Kemal, millî mücadele hareketini iç ve dıú kamuoyuna
do÷ru biçimde aktarmak amacıyla 1920’de Anadolu Ajansı’nı, iç ve dıú
basının izlenmesi ve kamuoyunun do÷ru biçimde oluúturulması amacıyla da
Matbuat ve østihbarat Umum Müdürlü÷ü’nü kurdu.
Anadolu’nun topyekün seferberli÷i ile gerçekleútirilen millî mücadelede
en önemli deste÷i Anadolu basını vermiútir. Çünkü østanbul basını için
geçerli olan sansür, Anadolu basını için söz konusu de÷ildi. Bu fırsatı iyi
de÷erlendiren Mustafa Kemal, Anadolu’da millî bir basın oluúmasına gayret
gösterdi5 ve do÷usuyla batısıyla, kuzeyiyle güneyiyle Türk halkının millî
mücadele için örgütlenmesinde Anadolu basınının büyük deste÷ini aldı.
Adana’da Yeni Adana, Hayat, Adana Postası, Rehber, Amasya’da
Emel, Antalya’da Anadolu, Artvin’de Yeúil Yuva, Balıkesir’de Do÷rusöz,
Bolu’da Dertli, Türko÷lu, Bolu, Kürsi-i Millet, Bursa’da Ertu÷rul,
Kardeú, Hüdavendigar, øntibah, Kafkas, Genç Kalemler, Arkadaú,
Millet, Çorum’da Çorum, Diyarbakır’da Küçük Mecmua, Edirne’de Ahali,
Elazı÷’da Satvet-i Milliye, Mâmurat-ül Aziz, ùark, Erzurum’da Albayrak,
Eskiúehir’de østiklal, Gaziantep’te Ayıntap, Giresun’da Gamlı, Iúık,
Karadeniz, Yeni Giresun, øzmir’de øzmir’e Do÷ru, Hukuk-u Beúer,
øzmit’te
Kocaeli,
Kars
Sarıkamıú’ta
Varlık,
Kastamonu’da
Açıksöz,Kayseri’de Kırmızı Hilal, Erciyes, Misak-ı Millî, Kayseri,
Konya’da Babalık, Ö÷üt (Nasihat), Hakikat, Maraú’ta Âmâl-i
Milliye,Mersin’de Do÷ruöz, Tarsus’ta Tarsus, Mu÷la’da ønkılap,
Samsun’da Ahali, Hayat, Hilal, Aksiseda, Ordu’da Güneú, Bucak,
Trabzon’da østikbal, økbal6 gazeteleri millî mücadeleye destek verenlerin
baúında gelir.

3

Yücel Özkaya, “Milli Mücadele Baúlangıcında Basın ve Mustafa Kemal Paúa’nın Basınla
øliúkileri”, Atatürk Araútırma Merkezi Dergisi, C 1, S 3, Temmuz 1985, s. 903.
4
Hâkimiyet-i Milliye, 10 Kanunusani 1920, Ankara, s. 1.
5
Özkaya, a.g.m., s. 871.
6
Özkaya, a.g.m., ss.875-876: Nurettin Güz, Türkiye’de Basın-øktidar øliúkileri (1920-1927),
2. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara, 2008, ss.35-50.
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Millî mücadeleye karúı olan Anadolu gazeteleri arasında Adana’da
Ferda, Trabzon’da Selamet, Balıkesir’de ørúat, øzmir’de Köylü, Islahat,
Kastamonu’da Zafer, Edirne’de Temin, Hakikat, Mudurnu’da Kürsi-i
Millet, Bandırma’da Adalet sayılabilir.7
østanbul basını ise baúlangıçta millî mücadele hareketine mesafeli
durmuútur. Bunda østanbul’un içinde bulundu÷u iúgal ortamı ve sansürün
etkisi vardır.
Millî mücadeleye açıkça muhalefet eden østanbul basınının baúında
1922’de øzmit’te linç edilen Ali Kemal’in Peyam-ı Sabah’ı, 1922’de
sürgüne gönderilen Refii Cevat (Ulunay) tarafından çıkarılan Alemdar,
øngiliz Muhipler Cemiyeti üyelerinden Sait Molla’nın çıkardı÷ı østanbul
isimli gazeteler gelir. Bu gazetelere olumsuz bir ça÷rıúımla “mütareke
basını” adı verilir. Ocak 1922’de yayına baúlayıp 9 Kasım 1923’e kadar 90
sayı yayımlanabilen Aydede isimli mizah dergisinde de zaman zaman
Ankara’ya muhalif bir bakıú açısıyla kaleme alınan siyasal içerikli yazılar
yer almıútır.
Bunların dıúında kalan gazeteleri, muhalif ya da muvafık veya siyah ya
da beyaz gibi keskin çizgilerle kategorize etmek zordur. Necmettin Sadık
(Sadak)’ın sahibi oldu÷u, Falih Rıfkı (Atay), Ali Naci (Karacan) ve Kazım
ùinasi (Dersan)’ın görev yaptı÷ı Akúam, Celal ve Suphi Nuri (øleri)’nin
çıkardı÷ı øleri Millî Mücadele’ye destek vermiú, cumhuriyetin giden süreçte
Ankara’ya daha çok yaklaúmıúlardır. Batı yanlısı yayın politikaları olan
Sedat Bey (Simavi) tarafından çıkarılan Güleryüz, Yakup Kadri
(Karaosmano÷lu) ve Falih Rıfkı (Atay)’ın yazarlık yaptı÷ı økdam, Hüseyin
Cahit (Yalçın)’ın çıkardı÷ı Tanin, Peyami Safa ve Ethem øzzet (Benice)’nin
görev yaptı÷ı Tercüman-ı Hakikat, Asım ve Hakkı Tarık (Us) ile Ahmet
Emin (Yalman)’ın çıkardı÷ı Vakit, Ahmet Emin’in daha sonra çıkardı÷ı
Vatan gazeteleri ile muhafazakâr çizgide olan Velit Ebüzziya’nın Tasvir-i
Efkâr (daha sonra Tevhid-i Efkâr) ve Mehmet Akif (Ersoy) ile Eúref
Edip’in Sebilürreúat dergisi Millî Mücadeleye destek vermiúler,
cumhuriyete gidiú sürecinde de ideolojik çizgilerine uymayan uygulamalar

7

øzzet Öztoprak, Kurtuluú Savaúı’nda Türk Basını, Türkiye øú Bankası Yayını, 1981, ss. 313; Güz, a.g.e., ss. 50-52.
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karúısında eleútirel tutum takınsalar da özde karúı duruú sergilememiúlerdir.8
Millî Mücadele’ye destek veren gazetelerin baúında gelen Yunus Nadi’nin
Yenigün gazetesi østanbul’dan Ankara’ya taúınarak Anadolu’da Yenigün
adıyla yayınını sürdürmüútür.
Gazi Mustafa Kemal, østanbul basını ile temas kurmak için özel çaba
sarf etmiútir. Faaliyetleri hakkında østanbul basınını bilgilendirmeye özen
gösteren, Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Amasya Tamimi öncesinde
østanbul basınını haberdar eden Mustafa Kemal, çeúitli vesilelerle mülakatlar
verdi, yazılar gönderdi.
Gazi’nin østanbul basınını kazanmaya dönük giriúimleri, ya bazı
gazetecilerin Anadolu’daki ba÷ımsız mücadelesinin baúarısı konusunda
yeterince emin olamamaları ya da ürkek bakıúları yüzünden veya østanbul
basınıüzerindeki sansür gölgesinin etkisiyle tam anlamıyla yankı bulamadı.
Bununla birlikte sansüre takılsa da millî mücadele boyunca Mustafa
Kemal’in faaliyetlerine iliúkin haberler, bazı østanbul gazetelerinde yer aldı.
Örne÷in Tasvir’i Efkâr’da 8 Ekim 1919’da Mustafa Kemal Paúa’nın yeni
kabineye telgrafı, bir gün sonra “Millete Beyanname”si, 12 Ekim’de
“Vahdet-i Milliye Etrafında”, 15 Ekim’de “Sanadid (Baúkanlar) øttihadına
Karúı Muhalefetin Bir Vesikası” adlı yazıları kısmi sansürle, 20 Ekim
1919’da yine Atatürk’ün “Mühim Bir Beyanname”si sansürsüz olarak
yayınlandı.9
Mustafa Kemal, 10 Temmuz 1919’da Matbuat Cemiyeti’ne telgraf
göndererek destek istedi. Gazi, 8 Ekim 1919’da Osmanlı Matbuat Cemiyeti
Baúkanı Velit Bey ve ikinci baúkan Ahmet Saki Bey aracılı÷ıyla millî birli÷i
kuvvetlendirme yolundaki destekleri dolayısıyla Tasvir-i Efkâr, øleri,
Vakit, Türk Dünyası, økdam, Akúam, østiklal gazetelerine teúekkür
etmiúti.10



8

Güz, a.g.e., ss.13-21.
Özkaya, a.g.m., ss. 877-878.
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Özkaya, a.g.m., ss. 885-888.
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CUMHURøYETøN øLANINDAN ÖNCE TÜRK BASINI
Cumhuriyete giden süreçte Ankara ve Anadolu basınını da arkasına
almak isteyen Gazi Mustafa Kemal, østanbul basınının önde gelen isimleri ile
16 Ocak 1923’te øzmit’te bir araya geldi. Adnan (Adıvar) Bey’in organize
etti÷i toplantıya Tevhid-i Efkâr baúyazarı Velit Ebuzziya, Vakit baúyazarı
Ahmet Emin (Yalman), Akúam baúyazarı Falih Rıfkı, øleri gazetesi
baúyazarı Suphi Nuri (øleri), økdam baúyazarı Yakup Kadri
(Karaosmano÷lu), Tanin’i temsilen øsmail Müútak (Mayakon) katıldı.
Adnan Bey’in yanı sıra eúi Halide Edip’in de hazır bulundu÷u toplantıya
øzmitli gazeteci Hakkı (Kılıço÷lu) da katıldı.11
Toplantıda Misak-ı Millî hedefleri, Teúkilat-ı Esasi ve hilafet
konularında görüúlerini açıklayan Mustafa Kemal, basının sürekli eleútiri
yaptı÷ını ifade ederek, inkılaplar konusunda yeterli deste÷i vermedi÷inden
yakındı.
Mustafa Kemal, bir gün sonra Velit Ebuzziya ve Yakup Kadri ile tekrar
bir araya geldi.
østanbul basınının eleútirileri øzmit toplantısından sonra da sürdü.
Mehmet Asım (Us) Vakit’teki “øngiliz Parlamentosunda” baúlıklı yazısında
çok partili sistemin önemini ve özgürlüklerin geniú anlamıyla egemen olması
konusundaki görüúlerini ifade etti.12
Hüseyin Cahit de Tanin’deki yazılarında do÷rudan ya da dolaylı
eleútirilerini esirgemiyordu. “Hürriyet-i ùahsiye” baúlıklı yazıda bireysel
özgürlükleri önemini iúleyen Hüseyin Cahit bu konudaki eksiklikleri
eleútiriyordu.13
Ahmet Emin ise Mustafa Kemal’in George Washington gibi zaferin
ardından bir kenara çekilmesini önermekteydi.14
Muhafazakâr bir yayın politikası olan Tevhid-i Efkâr ve ittihatçıların
sözcüsü durumundaki Hüseyin Cahit’in Tanin gazetelerinde zaman zaman


11

Güz, a.g.e., ss. 117-118.
Vakit, 25 ùubat 1923.
13
Tanin, 4 Mart 1923.
14
Güz, a.g.e., s. 120.
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956

Hilmi BENGİ

eleútirel yazı ve yorumlar Ankara’da rahatsızlı÷a yol açıyordu. Ahmet
Emin’in Vakit ve daha sonra Vatan’daki bazı Amerikan yanlısı yazıları da
hoú karúılanmıyordu.
Meclis’teki muhalif grubun liderlerinden Ali ùükrü, Hakimiyet-i
Milliye’ye alternatif olarak Ankara’da çıkardı÷ı Tan gazetesinde Lozan’da
görüúmelerin kesilmesi dolayısıyla Gazi Mustafa Kemal ve Dıúiúleri Bakanı
øsmet Paúa’ya yönelik a÷ır eleútiriler yapıyordu. Ali ùükrü’nün bu sırada bir
siyasal cinayete kurban gitmesinin ardından Tan gazetesi de yayınına son
vermek durumunda kaldı.
Lozan Konferansı süresince geliúmeleri aktaran østanbul basını,
anlaúmanın imzalanmasının hemen ardından destekçi bir yayın çizgisi
sürdürdü. Lozan’da Düyûn-u Umumiye borçlarının ödenmesi konusunda
Fransızlardan yana tutum takınan ve bu yüzden Lozan’da kendisine haber
ambargosu uygulanan Hüseyin Cahit bile anlaúmayı destekleyen yazılar
yazdı. Eleútirilerini sonraya saklayan Hüseyin Cahit, bir yıl sonra
yargılandı÷ı østiklal Mahkemesi’ndeki savunmasında “Millet Lozan
Muahedesi imzalandı÷ı zaman zehirlenmesin diye o muahedeyi bile
alkıúladım. Fakat bir gün millet o muahedenin ne kadar hatalı oldu÷unu, ne
kadar hukukunun zayie u÷radı÷ını soracaktır” diyecektir.15
Cumhuriyet fikrinin gündeme gelmesi ile konu østanbul basınında
tartıúılmaya baúlandı. Tanin’de “østanbul’un ikinci fethi” olarak
yorumlanan16 Lozan anlaúmasının imzalanmasından sonra øtilaf
Kuvvetlerinin østanbul’dan çekilmesi ile østanbul basını da Ankara’daki
rejime tabi bir konuma giriyordu.
østanbul basınında çeúitli vesilelerle eleútirel yayınlara yer veriliyordu.
Sözgelimi Hüseyin Cahit, Aydın ve çevresinde eúkıyayı sindirmek için
“idare-i örfiye” (sıkıyönetim) ilanını Tanin’deki yazısında17 eleútirmiú,
sıkıyönetimin kaldırılmasından sonra kaleme aldı÷ı “Be÷enilecek Bir øú”


15

Hilmi Bengi, Gazeteci, Siyasetçi ve Fikir Adamı Olarak Hüseyin Cahit Yalçın, Atatürk
Araútırma Merkezi, Ankara, 2000, s. 201.
16
Tanin, 7 Teúrinievvel 1923.
17
Tanin, 4 Teúrinievvel, 1923.
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baúlıklıyazısında ise bu kararından ötürü hükümete destek vererek adeta
hükümete karúı bir ön yargısının olmadı÷ını kanıtlamaya çalıúmıútı.18
Tevhid-i Efkâr’da millî hükümet ile cumhuriyetin bir arada
olamayaca÷ı ileri sürülüyor, Vakit’te de buna destek veren yazı yer
alıyordu.19Bunun üzerine cumhuriyetin ilanına destek veren bir tutum
takınan Hüseyin Cahit, bütün yetkilerin Meclise bırakılmasının sakıncalı
olaca÷ını savunarak Tasvir-i Efkâr ve Vakit’i eleútiriyordu.20
Hüseyin Cahit, “Teúkilat-ı Esasiye Kanununda Tadilat” baúlıklı
yazısında ise meclis baúkanlı÷ı ile cumhurbaúkanlı÷ının aynı kiúide
bulunmaması gerekti÷ini savunuyor, barıúın imzalanmasının ardından
ülkenin yerinde saydı÷ını ve bir úey yapılmadı÷ını ileri sürerek hükümete
dönük eleútirilerde bulunuyordu.21
Ahmet Emin de Vatan’da çıkan “Gazi Paúa Hazretlerine Maruzat”
baúlıklı yazısında “Cumhuriyetin ilanından sonra Mustafa Kemal’in Meclis
baúkanlı÷ını bırakması gerekti÷ini” savunuyor, Mustafa Kemal’in çevresinin
çıkar gruplarınca sarıldı÷ını iddia ederek bunun, Gazi ile milletin arasını
açtı÷ını öne sürüyordu.22
østanbul basını içinde Ankara’ya en yakın duran gazetelerden birinin
øleri gazetesi oldu÷unu belirtmiútik. Bu gazetenin sahiplerinden Suphi Nuri
deste÷in dozajını o kadar artırmıútı ki, Mustafa Kemal’e Mussolini ve Lenin
gibi diktatörlük yetkileri verilmesini istiyordu.23 Suphi Nuri’nin bu tutumunu
sert bir úekilde eleútiren Hüseyin Cahit ise diktatör olması halinde Mustafa
Kemal’in nüfuzunu kaybedece÷ini ifade ediyor, millî mücadeleden bu yana
kendisini destekleyen halkın da o zaman yanında yer almayaca÷ını
yazıyordu.24


18

Tanin, 23 Teúrinievvel 1923.
Vakit, 28 Eylül, 1923.
20
Tanin, 29 Eylül 1923.
21
Tanin, 1 Teúrinievvel 1923.
22
Vatan, 5 Teúrinievvel 1923.
23
Güz, a.g.e., s. 125.
24
Tanin, 9 Teúrinievvel 1923.
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Meclis’te Ankara’nın baúkent olarak kabul edilmesi østanbul basını
tarafından hoú karúılanmadı. Hüseyin Cahit kanunun kabulünden önce
“Ankara Payitaht” baúlıklı yazısında bu hoúnutsuzlu÷u dile getirdi.25
østanbul basınının tutumu, Ankara’da hükümeti destekleyen gazeteler
tarafından eleútiriliyordu. Hakimiyet-i Milliye’nin østanbul basınına yönelik
eleútirilerine cevap veren Velit Ebuzziya østanbul basınının inkılaplara karúı
olmadı÷ını, østanbul basınında yer alan eleútirileri olumsuz olarak
de÷erlendirmemek gerekti÷ini savunuyor26 ancak eleútirilerini de
sürdürüyordu. Meclis’teki cumhuriyet tartıúmalarından yola çıkarak, çok
partili, özgür seçime dayalı, cumhurbaúkanının yetkilerini sınırlı tutan bir
sistemi savunan27 Ebuzziya, “Meclis Reisli÷i ile Cumhuriyet Reisli÷i Bir
Arada Olmaz, økisinden Biri Tercih Edilmeli” baúlıklı yazısında bu yöndeki
görüúlerini açıklarken, mevcut durumda Mustafa Kemal’in Meclis Baúkanı
olmasının yanısıra devlet baúkanı da oldu÷unu hatırlatarak bu durumda
cumhuriyet ilanına gerek olmadı÷ını savunuyor, illa cumhuriyet ilan
edilecekse Batı’daki sistemlerden birinin uygulanması gerekti÷ini ifade
ediyordu.28

CUMHURøYETøN øLANI VE BASIN
Bu tartıúmalar sürerken Büyük Millet Meclisi 29 Ekim’de cumhuriyeti
ilan etti ve Mustafa Kemal, cumhurbaúkanı seçildi. Bu geliúme, ertesi gün
gazetelere úöyle yansıdı:
Anadolu’da Yenigün: Büyük Millet Meclisi úekl-i hükûmetimizi tespit
eden Teúkilâtı Esasisiye tadilâtını kabul ve Türkiye Cumhuriyeti’ni ilan
eylemiútir. Gazi Mustafa Kemal Paúa hazretleri Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
Reis-i Cumhurudur. Büyük Millet Meclisi büyük halaskârı dün müttefikan
Reis-i Cumhurlu÷a intihap eylemiútir. Gazi Paúa hazretleri intihabını


25

Tanin, 11 Teúrinievvel, 1923.
Tevhid-i Efkâr, 15 Teúrinievvel 1923.
27
Tevhid-i Efkâr, 19 Teúrinievvel 1923.
28
Tevhid-i Efkâr, 20 Teúrinievvel 1923.
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müteakip hararetli bir nutuk irat eylemiúlerdir. Dün gece bütün memleket
Türkiye Cumhuriyetini tes’it eylemiútir.29
Hakimiyet-i Milliye: TBMM dün gece Türkiye Devleti’nin úeklini
müttefikan cumhuriyet olarak tespit etti ve dokuza çeyrek kala Gazi Mustafa
Kemal Paúa hazretlerini Reis-i Cumhur intihap eyledi.30
økdam:Yeni Türkiye Devleti’nin úekl-i hükümeti cumhuriyettir. Meclis
dün müttefikan úekl-i hükümetimizi cumhuriyet olarak kabul etmiú ve alkıúlar
arasında Gazi Mustafa Kemal Paúa’yı birinci Reis-i Cumhur intihap
eylemiútir. øsmet Paúa muhakkak Baúvekil olacak ve bugün úeni kabina i’zası
Gazi Reis-i Cumhur tarafından Meclis’in nazar-ı tasvibine arz edilecektir. 31
Sebilürreúat: Bu hafta Ankara’da ânî mühim bir hâdise vukûa gelmiú,
Teúkilât-ı Esâsiye Kanunu l58 rey ile berveh-i âti tadil edilerek cumhuriyet
ilan olunmuú ve Gazi Mustafa Kemal Paúa hazretleri Reisicumhur
olmuútur32.
Tanin: Türkiye devletinin úekl-i hükûmeti “cumhuriyet” oldu. Gazi
Mustafa Kemal Paúa hazretleri Reis-i Cumhur intisap edildi. øsmet Paúa
baúvekil oluyor. Dün gece Ankara’da 101 pare top atılarak Türkiye
Cumhuriyeti ilan olundu.33
Tevhid-i Efkâr: Ankara’da verilen kararlara tevfikan úekl-i hükûmet
cumhuriyet oluverdi34
Vakit: Cumhuriyet dün resmen ilan edildi. Birinci Reisicumhurumuz
Gazi Mustafa Kemal Paúa’dır.
Vatan: Büyük Millet Meclisi Türk devletinin úeklinin cumhuriyet
oldu÷unu ilan etmiú ve Gazi Mustafa Kemal Paúa’yı 158 reyle müttefikan
Reis-i Cumhur intihap etmiútir. Gazi Paúa diyor ki: Türkiye Cumhuriyeti
cihanda iúgal etti÷i mevkiye lâyık oldu÷unu âsârı ile ispatedecektir. Milletin

29

Anadolu’da Yenigün, 30 Teúrinievvel 1923.
Hakimiyet-i Milliye, 30 Teúrinievvel 1923.
31
økdam, 39 Teúrinievvel 1923.
32
Sebilürreúat, 1 Teúrinisani 1923.
33
Tanin, 30 Teúrinievvel 1923.
34
Tevhid-i Efkâr, 30 Teúrinievvel 1923.
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teveccühünü daima nokta-i istinat telakki ederek hep beraber ileriye
gidece÷iz.35
Bir süredir kamuoyunda ve basında tartıúılmasına ra÷men cumhuriyetin
29 Ekim günü akúam saatlerinde ilanı sürpriz olarak de÷erlendirilmekteydi.
Nitekim gazetelerin büyük bölümü haberi Anadolu Ajansı’ndan
kullanmıúlar, özel haber ve yorumları bir sonraki günden itibaren
de÷erlendirmiúlerdi. Cumhuriyetin ilanını Ankara’daki özel muhabiri
vasıtasıyla duyuran økdam’da 30 Ekim günü yer alan Ahmet Cevdet imzalı
“Hakimiyet-i Milliye ve Cumhuriyet - Cumhuriyetin Enva’ı” baúlıklı yazı her
ne kadar zamanlaması ve savunulan görüúler itibariyle gündeme denk
gelmiúse de aslında cumhuriyetin ilanından önce kaleme alınmıútı.
Cumhuriyetin ilanının ardından Ankara ve Anadolu gazetelerinde övgü
dolu ifadelerin yer aldı÷ı coúkulu yazılar yer alırken østanbul gazetelerinin
bir kısmı eleútirel yayınlarını sürdürüyordu.

CUMHURøYETøN øLANINDAN SONRA BASININ TUTUMU
Tevhid-i Efkâr ve Vatan, 1 Kasım’da Gazi Mustafa Kemal’e ra÷men
Meclis ikinci baúkanlı÷ına seçilen ve østanbul’da oldu÷u için cumhuriyetin
ilanından habersiz olan Rauf (Orbay) Bey’in cumhuriyetin ilanının aceleye
getirildi÷i demecine yer vermiúti. Rauf Bey’in bu demeci Ankara siyasetinde
oldu÷u kadar Ankara basınında da tepki ile karúılandı. Yunus Nadi,
Yenigün’deki “Rauf Bey’in Beyanatı” baúlıklı yazısında Rauf Bey’i
cumhuriyete karúı olmakla suçlarken36, Hakimiyet-i Milliye’de de “Bazı
Tereddütler Münasebetiyle”37 ve “Müfsitler Hadlerini Bilmelidirler” baúlıklı
yazıda Rauf Bey ve demecin yer aldı÷ı Tevhid- Efkâr ve Vatan gazeteleri
tehditkâr bir üslupla eleútiriliyordu.
Velit Ebüzziya Tevhid-i Efkâr’da “Efendiler Devletin Adını Taktınız
øúleri de Düzeltebilecek misiniz?” 38 ve “Bizi korkutan cumhuriyet paçavrası

35

Vatan, 30 Teúrinievvel 1923.
Anadolu’da Yenigün, 4 Teúrinisani 1923, s. 1
37
Hakimiyet-i Milliye, 2 Teúrinisani 1923. s. 1
38
Tevhid-i Efkâr, 31 Teúrinievvel 1923. s. 1
36
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mıdır?”39yazısında Rauf Bey gibi cumhuriyetin ilanının zamanlaması ve
biçimini eleútirirken, øleri Gazetesi’ndeki cumhuriyet yanlısı yazıları
dolayısıyla Celal Nuri ve Ahmet Agayef (A÷ao÷lu)’i eleútiriyor, “zavallı
Anadolu Ajansı bile, bu emsalsiz ve tepeden inme cumhuriyet ilanına
úaúakaldı” diyerek cumhuriyetin ilanını müjdeleyen Anadolu Ajansı’nın bile
bir gün önce “daha kararlaúmıú bir úey yok” diye haber geçti÷ini ifade
ediyordu.
Ahmet Emin de Vatan’daki “Son Dahili Münakaúaların Tasfiyesi”
baúlıklı yazıda cumhuriyetin ilan biçimine dönük eleútirilerde bulunuyordu.40
Tanin baúlangıçta cumhuriyetin ilanına destek çıkarken, açık ya da
örtülü eleútirilerden de geri durmuyordu. øsmail Müútak, “Türkiye
Cumhuriyetinin ølanı” baúlıklı yazısında Türk Milletinin kendi gelece÷ini
kendi iradesi ile belirleyece÷i bir sistem olan cumhuriyeti benimseyece÷ini
ifade ederek bütün gönüllerden “en halis bir iman ve inúirah” ile “yaúasın
cumhuriyet” duygusunun yükselece÷ini ifade ederken Hüseyin Cahit,
“Yaúasın Cumhuriyet” baúlıklı yazısında cumhuriyetin ilanın “sıkbo÷aza
getirildi÷ini” savunuyor ve ilan biçimini “biraz garip” buluyordu.
Cumhuriyetin “alkıú ile dua ile úenlik ve úehr-i âyin ile” yaúamayaca÷ını
ifade eden Hüseyin Cahit, “Cumhuriyet, ancak hüsn-ü idare ile cumhuriyete
lâyık olmakla yaúar. Cumhuriyet bir tılsım de÷ildir. Millet Meclisi’nde bir
efsun yapıldı. Bundan sonra her úey düzelecek, her derdin çaresi
kendili÷inden bulunacak de÷ildir. øúler biz düzeltirsek düzelecek, dertler biz
çaresini bulursak ortadan kalkacaktır.” diyordu. Tanin baúyazarı, en iyi
yönetim biçiminin cumhuriyet oldu÷unu ifade ederek “ben cumhuriyetçiyim”
diyor ve ekliyordu:
“Fakat cumhuriyetçi
tapınamam.”41

olmakla

beraber

bu

kelimeye

put

gibi

Hüseyin Cahit, “Cumhuriyet Riyaseti ve Fırka Reisi” baúlıklı yazısında
ise Halk Fırkası’nın güç kaybetti÷ini savunuyor, parti baúkanlı÷ında kalması

39

Tevhid-i Efkâr, 1 Teúrinisani 1923, s.1
Vatan, 28 Teúrinisani 1923, s. 1
41
Tanin, 31 Teúrinievvel 1923, s. 1
40
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halinde yıpranaca÷ını ileri sürerek Cumhurbaúkanı seçilen Mustafa Kemal’in
parti liderli÷inden istifa etmesi gerekti÷ini savunuyordu.42
Benzer görüúleri daha sonraki yazılarında da savunan Hüseyin Cahit,
hilafetin kaldırılması sürecinde eleútirilerin dozunu daha da artıracak ve
sonunda kendisini østanbul østiklal Mahkemesi’nde yargılanırken bulacaktır.
Barda÷ı taúıran damla Hintli Müslüman liderler A÷a Han ve Emir Ali
tarafından Londra’dan Baúbakan øsmet ønönü’ye gönderilen hilafetin
kaldırılmasına dönük eleútiriler içeren mektubun Tanin’de yayımlanması
olmuútur. Aynı mektup Tevhid-i Efkâr ve økdam gazetelerinde de yer
almıútı. Bu yüzden Hüseyin Cahit’le birlikte Tevhid-i Efkâr sahibi Velit
Ebüzziya ve sorumlu müdürü Hayri Muhittin ile økdam gazetesi sahibi
Ahmet Cevdet ve sorumlu müdürü øzzettin, Tanin sorumlu müdürü Baha
Bey ve Tanin’deki bir yazısı sebebiyle østanbul Baro Baúkanı Lütfi Fikri de
østiklal Mahkemesinde yargılanacaktır. Yargılama sonunda gazeteciler
beraat ederken Lütfi Fikri 6 ay hapisle cezalandırılacaktır.
Gazi Mustafa Kemal, cumhuriyet karúıtı gizli örgütlerin Vatan, Tanin,
Tevhid-i Efkâr, Adana’da yayımlanan Toksöz ve 1924’te yayın hayatına
baúlayan Son Telgraf gazetelerinin çevresinde birleúti÷ini ve zaman zaman
imzasız yazılarla saldırıya geçtikleri görüúündedir.43
Cumhuriyete gidiú sürecinde açıkça Millî Mücadeleye karúı yayın yapan
Alemdar, Peyami Sabah, østanbul, Aydede gibi gazeteleri dıúarıda tutarsak
østanbul basını genel itibariyle objektif bir politika izlemiútir. Alemdar
gazetesi Refii Cevat’ın, Aydede Refik Halit’in sürgüne gönderilmesi ve
Peyamı Sabah gazetesi de Ali Kemal’in linç edilerek öldürülmesinden sonra
cumhuriyetin ilanından bir yıl kadar önce yayın hayatlarına son vermek
zorunda kalmıúlardı. Böylece “mütareke basını” saf dıúı edilmiúti.
Ankara’da yayımlanan muhalif Tan gazetesi de sahibi Trabzon Milletvekili
Ali ùükrü’nün öldürülmesinden sonra kapanmıútı. Beraat etmelerine karúın
Tanin, økdam ve Tevhid-i Efkâr sahip ve sorumlu müdürlerinin
yargılanmaları ile de østanbul basınına gözda÷ı veriliyordu.

42
43

Tanin, 4 Teúrinisani 1923, s. 1
Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, C II, Kültür Bakanlı÷ı Yayınları, østanbul, 1989, s. 488.
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Batı yanlısı Tanin, økdam ve Vatan ile muhafazakâr çizgideki Tevhidi Efkâr ve Sebilürreúat’ın cumhuriyete karúı oldu÷unu söylemek zordur. Bu
gazetelerde çıkan eleútirel yazılar daha çok batılı anlamda bir cumhuriyetin
olması, daha demokratik ve daha özgürlükçü bir sisteminin kurulması
yönündedir. Nitekim østanbul østiklal Mahkemesinin berat kararında Hüseyin
Cahit’ten “ateúin bir cumhuriyetçi” diye söz edilmesi dikkat çekicidir.44
Mustafa Kemal, basını bilgilendirmek, cumhuriyete destek olmak, yeni
Türk devletinin sahip olaca÷ı anlayıúı paylaúmak için 4 ùubat 1924’te
øzmir’de gazetecilerle toplantı düzenlemiútir. Toplantıya basının önde gelen
isimleri; Hüseyin Cahit (Tanin), Ahmet Emin (Vatan), Hüseyin ùükrü
(Tercüman-ı Hakikat), Necmettin Sadık (Akúam), Celal Nuri (øleri),
Ahmet Cevdet (økdam) Mehmet Asım (Vakit) katıldı. Tevhid-i Efkar
Baúyazarı Velit Ebüzziya da davet edilmesine ra÷men Gazi Mustafa
Kemal’in önceden kamuoyuna açıklanmamasını istemesine ra÷men basınla
buluúmayı gazetesinde duyurdu÷u için toplantıya alınmadı. Ertesi gün de
akúam yeme÷inde gazetecilerle bir araya gelen Mustafa Kemal, Türk
tarihinde cumhuriyet devrinin açıldı÷ını belirterek “Arkadaúlar, Türk basını
milletin gerçek seda ve iradesinin kendini belirtme úekli olarak cumhuriyetin
etrafında çelikten bir kale vücude getirmelidir, bir fikir, kalesi, bir zihniyet
kalesi. Basın mensuplarından bunu istemek cumhuriyetin hakkıdır.” dedi.45
Cumhurbaúkanı, basından yıkıcı de÷il yapıcı olmasını isterken gazetecilerin
inkılâplar konusunda desteklerini almak için çaba gösterdi, destek
olmayanları da en azından karúı çıkmamaları konusunda uyardı.
øzmir’de oldukça samimi geçen bu toplantının ardından Ankara’daki
genç cumhuriyet yönetimi ile østanbul basını arasında kurulan olumlu hava
bir süre devam etse de basın çeúitli uygulamaları vesile kılarak eleútirilerini
sürdürmüútür. Özellikle hilafetin kaldırılması süreci ile ùeyh Said isyanı
sırasındaki yayınlar Ankara’da hoú karúılanmamıú, gazeteciler Ankara ve
ùark ihtilal mahkemelerinde yargılanmak durumunda kalmıúlardır. Ankara
østiklal Mahkemesince Çorum’da sürgün cezasına çarptırılan Hüseyin Cahit


44
45

Bengi, a.g.e., s. 229.
Bengi, a.g.e., s. 210.
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øzmir Suikastı davasında da yargılanmak durumunda kalmıú, bu sırada
Çorum’da sürgünde olması onu a÷ır bir cezadan kurtarmıútır.46



46

Bengi, a.g.e., s. 263.
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SONUÇ
Cumhuriyetin ilanından 90 yıl sonra bugünün Türkiyesi’nden
baktı÷ımızda úöyle bir de÷erlendirme yapabiliriz. Gazi Mustafa Kemal’e ve
millî mücadeleye açık karúıtlık içinde olan basın (Alemdar, østanbul,
Peyam-ı Sabah) cumhuriyetin ilanından önce tasfiye edilmiútir.
Cumhuriyetin ilan edildi÷i sırada yayında olan østanbul basında yapılan
eleútirileri daha çok yapıcı yönde de÷erlendirmek yanlıú olmayacaktır.
Basının etki gücünü çok iyi bilen Mustafa Kemal, millî mücadele
sırasında oldu÷u gibi yeni Türk devletinin kurulmasından sonraki önemli
icraatlar öncesinde basının bilgilendirilmesine özen göstermiútir.
Cumhuriyetin ilanından bir süre önce øzmit’te gazetecilerle bir araya gelen
Mustafa Kemal, hilafetin kaldırılmasından önce de øzmir’de gazetecilerle
toplantı düzenlemiútir. Bu toplantılarda devlet sistemine dönük radikal
de÷iúiklikler öncesinde basının deste÷ini yanına çekmek isteyen Mustafa
Kemal, o konjonktürde halkın deste÷inin sa÷lanmasında olumsuz
yansımaları olabilece÷i düúüncesiyle yapıcı yönde bile olsa eleútiriler
karúısındaki rahatsızlı÷ını açıkça dile getirmiútir. Nitekim eleútirilerin dozu
artınca basın özgürlü÷ünde kısıtlamalara gidilmiú, gazeteciler, sonu beraatla
bitse de østiklal Mahkemeleri’nde yargılanmak durumunda kalmıútır. Basına
ve basın özgürlü÷üne duyarlı olan Mustafa Kemal’in bu tutumu bir çeliúki
gibi görünse de tarihi olayları yaúanılan zamanın úartları içinde
de÷erlendirmek yerinde olacaktır.
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CUMHURøYET DÖNEMø KÖY DERGøCøLøöø (1923-1950)
Türkan BAùYøöøT*
ÖZET
Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren “köylü milletin efendisidir” sözünü
hayata geçirmek için devlet köye yönelik önemli politikalar üretti. Bunun yanında
köye yönelik dergi ve yayınlar önemli bir yere sahiptir. Hatta devlet savaútan çıkmıú
ve yokluk içinde olmasına ra÷men ka÷ıttan gümrük vergisi almayarak yayıncılı÷ı
destekledi.
Harf devriminin ardından köylerde okuma yazmayı ö÷renenlerin sayısının
artmasından sonra köylüye yönelik gazetelerin çıkarılması ihtiyacı da do÷du. Bu
konuda özellikle øsveç örnek alınmıútır. øsveç Maarif Nezaretinin ve Matbuat
Bürosunun beú yıllık çalıúması sonucu köylere yönelik çıkan gazeteler incelenmiútir.
Okuma-yazma oranının düúük oldu÷u bir ortamda köylülere bazı bilgileri vermenin
en iyi yollarından birisi de duvar gazeteleridir.
1930’lu yıllara damgasını vuran Halkevlerinin Köycülük úubelerinin köye
yönelik olumlu çalıúmalarının yanında, çıkardıkları dergilerle de köycülük
konusunda önemli bir iúlevi yerine getirmiúlerdir. Bu dönemde yayınlanan Halkevi
dergilerinin hemen hepsinde köy-köylü sorunları üzerine yazılar bulunmaktadır.
Umumi Müfettiúlikler çeúitli alanda yaptıkları çalıúmaların yanında bir takım
dergilerde çıkarmıúlardır. Bunlar arasında özellikle Trakya Umumi Müfettiúli÷inin
çıkardı÷ı Trakya Dergisi ayrı bir yere sahiptir. Trakya Umumi Müfettiúi olan Kazım
Dirik'in köycülük konusundaki yo÷un çalıúmaları derginin yayın politikasını da
etkilemiútir. Trakya Dergisi Trakya Umumi Müfettiúli÷inin yaptı÷ı çalıúmaları
hakkındaki bilgiler derginin sayfalarında yer almaktadır.
1940'lı yıllarda yayınlanan çiftçilik tekniklerini geliútiren ve tarımsal
üretimdeki son bilimsel geliúmeleri aktaran bu dergilerin okuyucu kitleleri ne yazık
ki dergilerin çıkma amaçlarında dile getirdikleri köylü kitlesi olmamıútır. Okuma
yazma oranının düúük olması dergilerin satıú oranını do÷rudan etkilemiútir. 1940'lı
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yıllardan itibaren bu dergilere genellikle Köy Enstitüsü mezunu ö÷retmenler ilgi
göstermiúlerdir. Dergilerin ortak bir özelli÷i de sade bir dil kullanmaları ve bilimsel
teknikleri resimlerle görsel olarak zenginleútirmeleridir. Bu dergilerin okuyucu
kitlesi olarak hedefledikleri köylülere ulaúamamalarının önemli sebeplerinden
biriside köylerin tümünde posta teúkilatının henüz götürülememiú olmasından
kaynaklanmaktadır. 1935 yılında posta kutusu olan veya posta u÷rayan köy sayısı
24.941'dir ki bu oran köylerin yansından birazına ulaúılabildi÷ini göstermektedir.
Özellikle økinci Dünya Savaúı yıllarında çekilen ka÷ıt sıkıntıları bir çok derginin
kapanmasına ya da hacmini küçültmesine neden olmuútur. Fakat tek parti dönemi
köy dergicili÷i açısından tüm bu olumsuz koúullara ra÷men altın dönemini
yaúamıútır. Çok sayıda dergi, zor úartlar altında okuyucusuyla buluúmaya çalıúmıú ve
Türk yayın tarihi açısından zengin bir kaynak oluúturmuútur.
Bu bildiride literatür çalıúması yapılarak 1923-1950 arasında köye yönelik
yayınlanan dergiler, dergilerin imtiyaz sahipleri yayın politikaları ve iúledikleri
konular de÷erlendirilecek 50’nin üzerindeki köye yönelik derginin Türk yayın
hayatındaki önemi ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Köy Dergicili÷i, Halkevleri Dergileri, Kooperatifçilik
Dergileri, Umumi Müfettiúlik Bölgesi Dergileri.
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MAGAZINES ON VILLAGES PUBLISHED IN THE REPUBLICAN
ERA (1923-1950)
ABSTRACT
From the early years of the establishment of the Turkish Republic, in order to
implement the word “Villager is the master of the nation”, the state pursued
important policies concerning the villages. In addition, villages have an important
place for the magazines and publications. The state even did not take duty for paper
to support publishing.
A need for publishing newspapers for villagers arose when the number of
literates in villages increased after alphabet revolution. For this issue, Sweden was
particularly taken as an example. After five-year working of Swedish Ministry of
Education and Press Bureau newspapers published for villagers were investigated.
One of the most efficient ways of informing low-literacy-rated villagers is wall
newspapers.
In addition to the remarkable progress of community centers concerning
villages which left its mark in 1930's, magazines published were quite progressive in
terms of enlightening the villages. Almost all magazines published in that period
included essays concerning the villages and villagers.
In 1940's, magazines including farming techniques and scientific
improvements about agriculture unfortunately could not reach the intended readers
of villagers. The low rate of the literacy directly influenced the sales rate of
magazines. Another reason is that the post offices were not provided for the whole
villages. Shortage of papers experienced during the Second World War caused
magazines to decrease their volume or even to terminate publishes. Despite the all
obstacles, many magazines managed to reach to the readers in quite tough conditions
and created a rich source in the history of the Turkish press.
Key Words: Village Magazines Publishing, Community Centers Magazines,
Journals on General Inspectorate Region.
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Türkiye’de ilk basımevi, Gutenberg’in Avrupa’da 1455 yılında ilk kitap
olarak øncil’i basmasından 38 yıl sonra øspanya’dan kaçıp Osmanlı’ya
sı÷ınan Yahudiler tarafından 1493 yılında Musevi Hahamı Gerson tarafından
kuruldu1. østanbul’da ilk Ermeni basımevi 1567 yılında Kumkapı’da kurulur.
ølk Rum basımevi, Metaksas adlı bir Rum papazın Londra’dan getirdi÷i
basım araçları ile 1627 yılında kuruldu. Müslümanların matbaa kurması için
ne yazık ki Lale Devri beklenecektir. Baúlangıçta ekonomik sebepler daha
sonra ise ùeyhülislamlık makamının devlet iúlerinde etkin olmasıyla dinî
taassup gerili÷e sebep oldu. ùeyhülislam, “matbaa kurulmasında din
bakımından sakınca olmadı÷ı” yolunda fetva vermesiyle Padiúah 3. Ahmet
de 1727 yılı Temmuz ayında din kitapları basılmaması koúuluyla matbaa
açılmasına izin veren fermanını yayınlayabildi. ølk Türk basımevi, øbrahim
Müteferrika ve Said Efendi tarafından,14-16Aralık 1727 tarihinde
kuruldu.“Darü’ttıbaatü’l Amire” adı verilen basımevine, halk arasında
“basmahane” denildi 2. ølk kitabı olan Vankulu Lügati 31 Ocak 1729’da
yayınlandı.
Türkiye’de ilk gazete Fransız devriminin ardından Fransızlar tarafından
yayınlandı3 østanbul’u bir liman kenti olan ve pek çok yabancıyı bünyesinde
bulunduran øzmir’de yayınlanmaya baúlayan gazeteler izledi4. ølk TürkçeArapça gazete Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paúa tarafından 20 Kasım
1828’de Kahire’de çıkarılan ve haftalık yayınlanan Vakayi-i Mısriye
gazetesidir. 11 Kasım 1831’de yayımlanan Takvim-i Vakayi ise Osmanlı
Devleti’nin ilk resmi gazetesidir5. II. Mahmud’un devletin resmi yayın

1

Yahudiler, 1510’da Selanik’te, 1554’te Edirne’de, 1605’te ùam’da, 1646’da øzmir’de
basımevleri kurarak, din, tarih ve dilbilgisi kitapları bastılar. 1494–1729 tarihleri arasında
azınlıklar ve yabancı misyonerlerce Türkiye’de açılan basımevi sayısının 37’yi buldu÷u
sanılmaktadır.
2
ølk basılan kitap olan Vankulu Lügati 31 Ocak 1729’da yayınlandı. 1729–1741 yılları
arasında 17 kitap yayımlanabildi. øbrahim Müteferrika’nın ölümünden sonra uzun süre
yayında duraklama oldu ve 18. yüzyıl sonuna kadar basılan kitapların sayısı 45’i geçemedi.
Bkz. Alpay Kabacalı, Baúlangıcından Günümüze Türkiye’de Matbaa Basın ve Yayın,
Literatür Yayıncılık.
3
østanbul’da Fransız Elçili÷i Basımevi’nde 1795 yılında basılan Bulletindes Nouvelles
(Haberler Bülteni) adlı gazetenin yayınlanma amacı, Fransız devrimini Osmanlı ülkesindeki
Fransızlara ve Türklere anlatmaktı.
4
Türkiye’de yabancı dilde yayınlanan ilk gazetelerle ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. M. Nuri
ønu÷ur, Basın ve Yayın Tarihi, Der Yayınları, østanbul, 1992.
5
Osmanlı’daki Türkçe gazeteler hakkında bkz., Hıfzı Topuz, II. Mahmut’tan Holdinglere
Türk Basın Tarihi, Remzi Kitabevi, østanbul, 2003.
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organı olmasını istedi÷i gazetenin yayınlanmasındaki amaç, iç ve dıú olayları
halka zamanında duyurabilmekti. Takvim-i Vakayi’nin kısa süre sonra
Fransızca (Le Moniteur Otoman), Ermenice, Rumca (Ottomanikos Minitor),
Arapça (Takvimü’l-Vakayi), Farsça, Bulgarca, Ermeni harfleriyle Türkçe
nüshaları yayımlandı. Ceride-i Havadis, ülkemizde özel sermaye ile
çıkarılan ilk Türkçe gazetedir. Bu sırada Tercüman-ı Ahval’in yayın
hayatına baúlamasıyla basın tarihimizin ilk rekabeti yaúandı6. Tasvir-i
Efkâr, Muhbir gibi gazeteler ùinasi, Namık Kemal, Ali Süavi gibi
dönemine göre oldukça ileri görüúleri aydınlarının fikirlerini yazdıkları
gazeteler oldu. Ve Osmanlı ülkesinde ilk basın kısıtlamalarını da beraberinde
getirdi. Muhbir yurt dıúındaki Türk gazetecili÷inin de baúlangıcı olacaktır7.
I. Meúrutiyet, Türkiye’de ilk anayasanın ve ilk meclisin hayata geçti÷i
dönemdir. Özgürlük ortamı etkisini basında kısa sürede gösterir. Sürgün ya
da hapisteki gazetecilerin iúlerinin baúına dönmeleri ile basında canlılık ve
eleútiri ortamı oluúur. Yeni gazeteler yayınlanır. Fakat bu kısa dönem II.
Abdülhamit’in baskıcı dönemiyle sonlanacak ve basında bu süreçten oldukça
yo÷un etkilenecektir. Bu dönemde dergiler gazetelere göre daha çok önem
kazanmıútır. En önemli dergi 1891 yılında yayımlanan Servet-i Fünun
dergisidir. Dergi, Edebiyat-ı Cedide ile Fecr-i Ati akımını hazırlayanlara
yuva olur. Derginin kadrosunda, Tevfik Fikret, Cenap ùehabettin, Halit Ziya,
Süleyman Nazif gibi ünlü yazarlar yer alır.
II. Meúrutiyet döneminde basın tarihimiz açısından tekrar özgür bir
dönem baúladı. 25 Temmuz 1908 sabahı gazeteler yıllardan sonra ilk kez
sansürsüz çıkmaya baúladı. Sansürün kaldırıldı÷ı 24 Temmuz günü
cumhuriyetin ilanından sonra “Basın Bayramı” kabul edilir. O günlerde
østanbul’da toplam dört gazete yayımlanmaktadır: økdam, Sabah,
Tercüman ve Saadet. II. Meúrutiyetle birlikte Türk basınında yeni bir
dönem baúlamıútır. ølk iki ay içinde 200’ün üstünde gazete yayınlanır.
Gazete tirajları 2.000’den 5.000’e yükselir. II. Meúrutiyet döneminde gazete
yayıncılı÷ı kadar dergi yayıncılı÷ı da önem taúımaya devam edecektir. Ömer
Seyfettin ve dönemin genç yazarlarının toplandı÷ı Genç Kalemler, Ziya
Gökalp’in Yeni Mecmuası, Abdullah Cevdet’in øçtihad’ı, Türk

6
7

Ali Gevgilili, “Türkiye Basın”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C 1, s. 204.
Gevgilili, a.g.m., s. 205.
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Ocakları’nın yayın organı Türk Yurdu ve Servet-i Fünun dönemin en
önemli dergileri arasındadır8. II. Meúrutiyet döneminde basında çok farklı
düúünce akımlarının temsilcileri fikirlerini ortaya koydu. Bu süreçte basın ilk
úehitlerini de vermeye baúladı. Gazeteciler öldürüldü.
Bu hararetli dönem içinde øslamcı, solcu, feminist vb. birçok görüúü
temsil eden gazete ve dergi yayınlanırken artık dolaylı yönden de÷il
do÷rudan köylünün sorunları ve Osmanlı Devleti’nin tarım politikaları
üzerine yazıların yayınlandı÷ı Ziraat ve Ticaret Gazetesi ilk olarak 1907
yılında yayınlanmaya baúladı. Zaman zaman yayınına ara vererek 1928
yılına kadar devam eden Ziraat ve Ticaret Gazetesi, birinci teúrin 1943
yılından itibaren yeniden çıkmaya baúladı. Sahibi Salih Zeki Ekinci
gazetenin hemen hemen bütün yazılarını yazmıútır. Gazete köyü ve köylüyü
ilgilendiren birçok konuyu ele almakta ayrıca ziraatın ticaretle ilgisi üzerinde
de durmaktadır. Çiftçi dergisi Ziraat ve Ticaret Gazetesi'nin 40. kuruluú
yıldönümü nedeniyle úunları yazmaktadır: "Bir meslek dergisini kırk yıl her
türlü güçlüklere gö÷üs gererek çıkartmanın ne demek oldu÷unu belki de
ço÷umuz layıkıyla takdir edecek durumda de÷iliz. Faydalı yazılan ile tarım
mesle÷ine ve yurt çiftçili÷ine büyük hizmetler görmüú olan bu derginin
sahibi Salih Zeki Ekimci'yi gazetecilik hayatının kırk yılını idrak etti÷i bu
anda candan tebrik eder ve kendisine dergisiyle birlikte baúarılı uzun
ömürler dileriz."9
Mütareke döneminde østanbul basını zor günler yaúamaya baúladı.
Hükümet birbiri ardına sansür kararnameleri yayınlamaya baúladı. 1919
ùubatı’nda çıkarılan kararnameyle, her türlü yazılı ve basılı kâ÷ıdın askerî
yönetimden ya da mülkiye sansürcü kurulundan özel yazılı izin alınmadan
basılması kesinlikle yasaklandı. 16 Mart 1920’de østanbul’un resmen
iúgalinden sonra sansüre iúgal kuvvetleri de katıldı. Bu dönemde basın da
ikiye bölündü. Anadolu’daki direniúi destekleyenler ve hükümet yanlıları
olmak üzere10. Gazeteler sansürün çıkardı÷ı yerleri boú bırakarak yayınlandı.

8

Gevgilili, a.g.m., s. 211.
“Ziraat ve Ticaret Dergisi 40 yaúında”, Çiftçi, Yıl 2, C 2, S 23, A÷ustos 1947, s. 9.
10
14 Kasım 1918 günü galiplerin donanmaları østanbul’a girerken,Suriye cephesinden dönen
Mustafa Kemal Paúa da, Haydarpaúa’da trenden inmiú ve kimsenin önemsemedi÷i,
“Geldikleri gibi giderler” sözünü söylemiúti. Bunu yayınlayan Yeni Gün daha sonra
matbaasını Ankara’ya nakledip Kuvayımilliye’nin sözcüsü oldu.
9
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Bu bir bakıma basının etkisini yitirmesine sebep olurken, di÷er taraftan
okurları sansür baskısı altında yaúandı÷ı gerçe÷iyle yüz yüze getirdi.
østanbul’un iúgalinden sonra øngilizler 140’a yakın gazeteci, aydın ve
yöneticiyi tutuklayıp Malta Adasına sürdü11.
Kurtuluú Savaúı yıllarında açılan TBMM'de kurulan bakanlıklar
arasında “øktisat ve Ziraat Vekaleti”de bulunuyordu. Cumhuriyetin ilanından
sonra tarıma dayalı bir ekonomisi olan Türkiye'de tarım politikaları üretmek
amacıyla 1924 yılında ekonomi ve tarım iúleri ayrılarak sadece tarım
sorunlarıyla ilgilenmek üzere Ziraat Vekâleti kuruldu. Bakanlık
kurulmasından kısa bir süre sonra A÷ustos 1924'ten itibaren “Ziraat
Vekâleti Mecmuası”nı yayınlamaya baúladı. Dergi devletin resmî yayın
organı olarak tarım politikalarını yansıtması açısından ilgi çekicidir. Ziraat
Vekâleti Mecmuası 1928 yılında Ziraat Vekâleti’nin kaldırılmasına kadar
yayınlandı. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren devlet tarımsal üretime ve
köye yönelik çıkan devrimi cumhuriyeti benimseyen gazete ve dergileri
desteklemiútir. Bunun en güzel örne÷i 1924 yılında østanbul'da
yayınlanmakta olan Zirai ve Ticari Toprak Mecmuası’nın 1924 yılı içinde
ihtiyacı olan iki vagon ka÷ıdın gümrük resminin alınmamasıdır12.
Cumhuriyetin ilk yıllarında köylü sorunları üzerine en çok kalem oynatan
yazarlardan birisi hiç kuúkusuz Türk Sesi gazetesinde Çiftçi Necati’dir.
Dönemin tarım politikaları üzerine sürekli yazılarıyla yön vermiútir13.
Cumhuriyetin ilk yıllarında basın açısından önemli geliúmelerden biri
de Latin harflerine geçiútir. II. Meúrutiyet Dönemi’nden itibaren baúlayan
harf de÷iúikli÷i ile ilgili tartıúmalar yine gündeme geldi.
Tanin’de “Necat Yolu” makalesinde Hüseyin Cahit, Latin harflerinin
kabul edilmesi gerekti÷ini, Kurtuluú Savaúı’nı kazanan Türkiye’nin ça÷daú
uygarlık seviyesine, 20. asrın uygarlı÷ına ancak medeniyet ve ilmi almakla
kavuúaca÷ını yazıyordu. Bununda Latin harfleri yoluyla en kolay

11

Malta Sürgünleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: Bilal N. ùimúir, Malta Sürgünleri, Bilgi
yayınevi, 2009.
12
Baúbakanlık Cumhuriyet Arúivi, 1010, 19 /10/1340
13
Çiftçi Necati, “Milli Alat-ı Ziraiye ùirketi” , Türk Sesi, 9 Temmuz 1924; Çiftçi Necati,
“Hükümetin Rençbere Yardımı”, Türk Sesi, 9 Temmuz 1924. Bu tarzda birçok yazısına
rastlamak mümkündür.
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gerçekleúece÷ini belirterek, bu sayede Türkiye'nin “tılsımlı bir asanın
tesiriyle” adeta birden de÷iúerek ülkenin her tarafında gazete ve kitapların
okunaca÷ını yazıyordu. østanbul'da okunan gazetelerin, Avrupa'nın küçük bir
úehrinden az olmasının nedeninin okuma-yazma bilenlerin sayısının az
olmasından kaynaklandı÷ını ve “köylerde okuyup yazma bilen bir adama
rast gelmek pek zor oldu÷unu söylüyorlar. Bu kadar cehalet içinde,
dünyadan, ilim ve fenden bir haber uzak bir halde yaúayan bir millet
yirminci asrın hayat sahasında sair milletlerle nasıl rekabet
edilebilir?”sorusunu sormakta ve bu harflerin dilimize uygun olmadı÷ını
belirtmekteydi14.
Harf devriminin ardından köylerde okuma yazmayı ö÷renenlerin
sayısının artmasından sonra köylüye yönelik gazetelerin çıkarılması ihtiyacı
da do÷du. Bu konuda özellikle øsveç örnek alınmıútır. øsveç Maarif
Nezareti'nin ve Matbuat Bürosu'nun beú yıllık çalıúması sonucu köylere
yönelik çıkan gazeteler incelenmiútir. øsveç'in köye yönelik olarak çıkardı÷ı
gazetelerde úu konulardan bahsedilmektedir: Köylü yemekleri, köylünün
giyimi, köylünün yapaca÷ı yararlı iúler, köylünün bilmesi gereken tarih,
köylü ne olmalıdır15. Beú ana baúlıktan oluúan bu bilgiler Türk köylüsü
içinde kaçınılmaz bilgilerdir.
1920’li yıllarda çıkan sınırlı sayıdaki gazete ve dergide köylüyü
ilgilendirmeyen birçok konuya yer veriliyordu. Bundan sonra çıkacak olan
gazete ve dergilerin úu çizgide olması gerekti÷i savunuluyordu:
"Yeni harflerden sonra; köylüyü alakadar edecek gazeteler, her úehrin,
kasabanın benli÷ini canlandıran yazılar çıkarmalıyız. Yeni harfi ikmal ve
itmam edecek, inkılapta budur."16.
øzmir'de yayınlanan Çiftçi Dergisi haftalıktır. "Her hafta çıkar.
Çiftçilere faydalı olmaya çalıúır". Sahibi ve yazı iúleri müdürü Raúid Halil
Bey'dir. Ticaret Matbaası øzmir'de basılmaktadır. 1927 yılında yayınlanmaya
baúlamıútır.

14

Hüseyin Cahit, "Necatyolu", Tanin, 27.2.1340.
Hikmet ùevki, "Köylü Gazeteleri Nasıl Çıkmalı?", Ayın Tarihi, C 22, No.73, Nisan, 1930,
Matbuat Umum Müd, Ankara, s. 5999.
16
ùevki, a.g.m., s. 6000.
15
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1929 yılından itibaren Ankara'da Ziraat Gazetesi yayınlanmaya baúlar.
Yine aynı yıl Ankara'da yayın hayatına giren bir baúka dergi “Köylünün
Gazetesi”dir. ølk sayısı ùubat 1929'da yayınlanan dergi on beú günde bir
çıkmaktadır. Sahibi ùükrü Melih'tir. Merkezi Türk Tayyare Cemiyeti
Umumi Merkezi olan gazete köylüye parasız olarak da÷ıtılmaktadır17.
Köylünün Gazetesi 1931 yılından itibaren Türk Hava Kurumu Bayram
Gazetesi olarak yayın hayatına devam etti.
Cumhuriyetin ilanının onuncu yılından itibaren yine köylülere parasız
da÷ıtılmak üzere Yurt Gazetesi yayınlanmaya baúlar. On beú günde bir
yayınlanan gazetenin ayda bir nüshası duvar gazetesi niteli÷indedir. Okumayazma oranının düúük oldu÷u bir ortamda köylülere bazı bilgileri vermenin
en iyi yollarından birisi de duvar gazeteleridir. Köylerde muhtarların
köylünün görebilece÷i bir yere camekân içerisinde gazeteyi koymasının
zorunlulu÷u getirilmiúti. Köylüyü ilgilendiren pek çok konu resimlerle
köylüye anlatılıyordu18.
1930’lu yıllara damgasını vuran Halkevleri, Köycülük ùubeleri’nin
köye yönelik olumlu çalıúmalarının yanında, çıkardıkları dergilerle de
köycülük konusunda önemli bir iúlevi yerine getirmiúlerdir. Bu dönemde
yayınlanan Halkevi dergilerinin hemen hepsinde köy-köylü sorunları üzerine
yazılar bulunmaktadır. Halkevlerinde etkin olan ve bu dergilerin çıkmasında
önemli katkıları olan aydınlar arasında ö÷retmenler önemli bir yere sahiptir.
Bu nedenle genellikle Halkevi dergilerinin köye yönelik yazılarının önemli
bir ço÷unlu÷unu köylünün e÷itimi, köy okullarının durumu ve bunlara
yönelik çözüm yolları konuları oluúturmaktadır. Halkevi dergileri arasında
Ülkü önemli bir yere sahiptir. Ülkü devletin köy sorunlarına bakıúını
yansıtması açısından da önem taúımaktadır. Ülkü dergisinde ikinci olarak ise
dönemin önde gelen köycü aydınlarından Nusret Kemal Köymen'in yazıları
önemli bir yere sahiptir. Bursa Halkevi tarafından yayınlanan Uluda÷
Dergisi'nin yanında, Halkevi köycülük kolu haftada bir yayınlanan Son Yedi
Gün19 ve Köylüye Salık dergileri köylüye yönelik çeúitli bilgiler

17

Köylünün Gazetesi, "Köylümüzün Yükselmesi øçin On Beú Günde Bir Çıkar ve Siyasetten
Baúka Her ùeyden Bahseder", S 1, 10.1.1929.
18
Hakkı Uyar- Türkan Çetin, "Tek Parti Yönetimi'nde Köylüye Yönelik Propaganda Yurt
Gazetesi", Toplumsal Tarih, S 1, 1.1.1994, ss.51-58.
19
"Bursa Halkevi Köycülük Haberleri", Uluda÷, S 16, Mayıs 1938, s. 49.
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vermektedir, øzmir Halkevi tarafından yayınlanan Fikirler dergisi ise
özellikle köye yönelik e÷itim metotları,ö÷retmen yetiútirme konuları üzerine
yazılmıú makaleler yayınlamıútır20.
Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafından çıkarılan Karınca dergisi yeni
kooperasyon görüúünü Türkiye'de yaymak için çalıúmaktadır. Ulaúmak
istedi÷i okuyucu kitlesinin köylü oldu÷unu belirten derginin en önemli
eksikliklerinden biri yazılarında akademik bir dil kullanmasıdır. Bu konuya
de÷inen ùevket Raúit Hatipo÷lu "Bizde köylüye hitap etme ehemmiyetli
meselelerden biridir. Bu hususta tecrübe edilmiú usullerimiz yoktur. Herkes
kendine hoú gelen bir eda ve üslupla köylüye hitap etmektedir."21demektedir.
Türkiye’de dünya ekonomik bunalımının ardından yeni tarım politikaları
arayıúları gündeme gelip devlet ziraat kongresi sanayi kongresi toplarken
kooperatifçilik üzerine yeni dergilerde yayın hayatına baúlayacaktı. Türk
Kooperatifçisi bu dergiler içinde önemli bir yere sahiptir. Dergide
fikirleriyle öne çıkan isim ise hiç kuúkusuz Muhittin Birgen’dir22. Kadro
Dergisi de dönemin tarım sorunları üzerine önemli çözümlemeler yapmıútır.
1934 yılında yayınlanmaya baúlayan Dönüm dergisi de döneme
damgasını vuran köye yönelik yayın yapan dergiler arasındadır. ùevket Raúit
Hatipo÷lu'nun yazılarının a÷ırlıklı oldu÷u dergi kuruluúunun beúinci yılında
bir fihrist yayınladı. Yine ùevket Raúit Hatipo÷lu'nun yazdı÷ı ve Türkiye'de
tarım sorunları üzerine önemli bir inceleme olan "Türkiye'de Zirai Buhran"
kitabı da dergi tarafından yayınlandı. Derginin yazar kadrosuna göre
Türkiye'de en önemli sorun köy ve köylü meselesidir. Sanayileúmeyi
gerçekleútirmenin tarımsal alanda yapılacak yeniliklerin ardından gelece÷ini
savunan dergi tarımsal ürünlerle dıú pazarlara açılma yollarını da öneriyordu.
ùevket Raúit Hatipo÷lu 1930’lu yıllarda Dönüm dergisinde Teknik Ziraat ve
Bahçe Okulları açılması fikrini sürekli yazmıútır. II. Dünya Savaúı yıllarında
Ziraat Vekilli÷i görevine geldi÷inde bu fikrini hayata geçirdi23.

20

Fikirler Dergisi’nde köycülük açısından Hüseyin Rahmi Balaban ve M. Rauf ønan 'in
yazıları oldukça önemlidir.
21
ùevket Raúit Hatipo÷lu, "Karınca ve Hamle", Dönüm, S 27, Eylül,1934, s.140.
22
Muhittin Birgen ile ilgili ayrıntılı bir çalıúma için bkz.: Zeki Arıkan, Tarihimiz ve
Cumhuriyet Muhittin Birgen (1885-1951), Tarih Vakfı Yurt yay., øst., 1997.
23
Türkan Çetin, Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Köylü Politikası (1923-1950),
(Basılmamıú Doktora Tezi), DEU, øzmir, 1997, s. 127.
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Türkiye'nin ormanlarının korunması ve ülkenin a÷açlandırılmasını
savunan Hamle dergisi on sayı yayınlandıktan sonra Verim adını aldı.
Derginin hemen her sayısında konusunun uzmanı kiúiler tarafından
ormancılık konusunda yazılar yazılıyordu24. Dergi sadece meslekten kiúilere
de÷il daha geniú bir kitleye ulaúmayı amaçlamıútır. Derginin sahibi M. Ali
Gökberk'tir. østanbul'da yayınlanan dergi aylık periyotlarla çıkmaktadır.
Ziraat Vekâleti de bu yöndeki yayınların geliúmesini teúvik etmek için bu tür
dergilere abone oluyordu. Örne÷in ormancılık konusuna a÷ırlık veren Hamle
dergisine hem bakanlık abone olmuú hem de bütün orman direktörlüklerine
dergi gönderilmiútir25.
Umumi müfettiúlikler çeúitli alanda yaptıkları çalıúmaların yanında bir
takım dergilerde çıkarmıúlardır. Bunlar arasında özellikle Trakya Umumi
Müfettiúli÷inin çıkardı÷ı Trakya Dergisi ayrı bir yere sahiptir. Trakya
Umumi Müfettiúi olan Kazım Dirik'in köycülük konusundaki yo÷un
çalıúmaları derginin yayın politikasını da etkilemiútir. Trakya Dergisi
Trakya Umumi Müfettiúli÷inin yaptı÷ı çalıúmalar, bölgedeki köycülük
alanında yapılan çalıúmalar hakkındaki bilgiler derginin sayfalarında yer
almaktadır26.
Edirne Kız Ö÷retmen Okulu ö÷rencileri tarafından çıkarılan ve il
basımevinde basılan Köye Do÷ru dergisinin ilk sayısı ùubat 1938’ de
yayınlandı. Derginin tüm yazıları ö÷renciler tarafından kaleme alınıyordu.
Okul 1933 yılında bir köycülük kolu kurarak köycülük konusunda çalıúmaya
baúladı. Dergi çok düzenli olarak yayımlanamamıútır. ølk sayısı ùubat ayında
yayınlanan derginin ikinci sayısı mayıs ayında yayınlandı. Fakat ö÷retmen
okulu ö÷rencilerinin köycülük idealizmi ile çıkartmaları açısından köy
dergicili÷i tarihinde yerini aldı27.

24

Esad Muhlis Oksal (Orman Fak. Doç.), “Ormancılı÷ın Ulusal Ekonomideki Vazifeleri”,
Hamle, 5 Temmuz 1935 Yıl 2, C 2; “Bulgaristan Ormanları”, (Çev: Dr. Rıdvan), Hamle, S 910, ss. 8-12.
25
"økinci Yılımızı Bitirirken", Verim, Yıl 2, S 22, C 2, 1936, s. 2.
26
Trakya Umumi Müfettiúli÷inin çalıúmaları hakkında bkz. Türkan Baúyi÷it, “Umumi
Müfettiúliklerin Kurulması ve Çalıúmaları: Trakya Umumi Müfettiúli÷i Örne÷i”, Yedinci
Askeri Tarih Semineri Bildirileri ll, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 2001, ss.53-67.
27
Hikmet ùevki, "Köylü Gazeteleri Nasıl Çıkmalı?", Ayın Tarihi, Nisan, 1930, C 22, No 73,
Matbuat Umum Müd, Ank, s. 5999.
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Köye Do÷ru ismini taúıyan bir baúka dergi østanbul’da Selahattin
Demirkan tarafından yayınlandı. Selahattin Demirkan 1930’lu yılların
köycülerindendi ve köy sorunları üzerine oldukça önemli yazıları
bulunuyordu28. Köye Do÷ru dergisi özellikle II. Dünya Savaúı’nın buhranlı
yıllarında tarım ve köylü sorunları üzerine oldukça zengin bir içerikle
yayınlandı.
1 ùubat 1939 yılında yayın hayatına baúlayan Köy Dergisi "ilmi,
içtimai, haftalık" olarak østanbul Koúkun basımevinde yayınlanmaya
baúladı29. Dergiyi Kadri Kemal Kop, Murat Serto÷lu, Dr. Necaettin
Atasagun çıkarıyordu. Dergi amacını "Cumhuriyet Halk Partimizin ana
prensipleri dâhilinde köye, köylüye ve münevvere hizmet etmektir. Biz bu
dergi ile dünkü ve bugünkü köyü ve bundan sonra cumhuriyet idaresinin
yarataca÷ı örnek köyleri bütün hususiyetleriyle gelecek nesillere ve tarihe
tanıtmaya çalıúaca÷ız."30cümleleriyle dile getiriyordu. Dergide Dr. Necaettin
Atasagun köyde sa÷lık iúleri ile ilgili yazılar yazarken, Kadri Kemal Kop'ta
Türk köyünün dertleri bölümünde köylünün farklı sorunlarını gündeme
getiriyordu. Dergi Halkevleri’nin çalıúmaları, köy e÷itimi gibi de÷iúik
konuları da inceliyordu. Diyarbakır Halkevi’nin çalıúmalarından, Trakya
Umumi Müfettiúli÷inin yaptı÷ı iúlere, Seyhan Vilayeti’ndeki geliúmelere
kadar Türkiye'nin dört yanındaki köy iúlerine kadar, Türkiye'nin dört
yanındaki geliúmeler dergi sayfalarında yer alıyordu. Aka Gündüz ve Nusret
Kemal Köymen gibi dönemin önemli isimleri de dergide yazılar
yazmaktadır.
Türkçü niteli÷i a÷ır basan dergiler de köycülü÷ü ilke edinmiúlerdir.
1931 yılında Nihal Atsız tarafından yayınlanmaya baúlayan Atsız
Mecmua'ya göre "ønkılap köyde olur, köyde do÷ar, köyde büyür." Türk
genci köylüsünün ıstırabını duymalı, onunla kaynaúıp, birlikte yaúamalıdır.
Bu dönemde yayınlanan Türkçü dergilerin köye yönelmesinin en önemli
nedeni gerçek Türk halkının köylünün ta kendisi oldu÷u düúüncesidir. Köy
duru ırkın arandı÷ı ortamdır ve gerçek Türk gelenekleri folklorunu
yozlaúmadan köylerde korunmuútur.

28

Selahattin Demirkan, Türkiye’de Köy Davası,Mahiyeti-Mevzuları- ùimdiki Hali-Hedefi,
Rekor Basımevi, øst., 1934.
29
Köy Dergisi, 1.2.1939, Mersin’de yayınlanmıútır.
30
Köy Dergisi, S 1, 1 ùubat 1939, øMK de 15 sayı var.
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1940'lı yıllarda yayınlanmaya baúlayan bir di÷er Türkçü dergi Fethi
Teveto÷lu tarafından Samsun'da yayınlanan aylık dergi Kopuz'dur. Kopuz
köy kültürünü Türkçülü÷ün temel dayanak noktası olarak görmektedir31.
østanbul'da 1 Mayıs 1940 ta yayınlanmaya baúlayan Baúak dergisi çıkıú
nedenini "Her úeyden önce söyleyelim ki, büyük ebadı, kocaman yazılan
basit ifadesiyle BAùAK halkın ve köylünün gazetesidir."
diyerek
32
özetlemektedir .
"Aydınlatılacak Türk köylüsü, canlandırılacak Türk köyü, halkçılık ve
Türkçülük esas davası olanlar onun, a÷ırbaúlı mütevazı kanatlan içinde
toplanıp memleket ufuklarında yükselecek. Bugüne kadar sözden ibaret
kalan nasihat ve teúvikler baúlanmıú bir iú olarak Anadolu'yu münevver ve
müreffeh Türk köylüsünü yaratacaktır."33 Dört sayfalık derginin øzmir Milli
Kütüphane’de yalnızca bir sayısı bulunmaktadır.
Köye yönelik dergiler arasında Ankara Üniversitesine ba÷lı fakülteler
açılmasıyla birlikte akademik içerikli dergilerde yayınlanmaya baúladı.
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlü÷ü kuruluúunun onuncu
yıldönümünden itibaren üç ayda bir, iki sayısı bir cilt olmak üzere yılda iki
cilt olarak Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Dergisi’ni yayınlamaya
baúladı. Dergiyi Rektörlükten, Tabii ilimler, Orman, Ziraat Sanatları,
Veteriner ve Ziraat Fakültelerinden katılan ö÷retim üyelerinin oluúturdu÷u
bir heyet çıkarıyordu. Yüksek Ziraat Enstitüsü hocalarından Doç. Dr. Celal
Tarıman tarafından ayda bir defa çıkarılıyordu.
Türkiye Ziraat Mühendisleri Birli÷i, 1 Birinci Kanun 1939'dan itibaren
Ö÷ütlerimiz isimli aylık bir dergi yayınlamaya baúladı. Dört sayfalık bir
broúür niteli÷inde olan derginin her sayısında köylüyü bilgilendirecek ayrı
bir konu ele alınmaktadır. Ankara basımevinde basılan derginin fiyatı üç
kuruútur. Ancak "köylü için parasızdır." Derginin yazı kadrosunu ziraat


31

Zafer Toprak, "Fikir Dergicili÷imizin Yüz Yılı", Türkiye'de Dergiler Ansiklopediler,
1985, s. 44-45.
32
Baúak, C 1, S 1, 1.5.1940.
33
Lütfi Gökırmak, "Ülkümüz", Baúak, C 1, S 1, 1.5.1940.
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mühendisleri oluúturmaktadır34. Dergide Ba÷ hastalıklarından, patates
ziraatine, elma hastalıklarına, fi÷ yetiútiricili÷inden, kavun karpuz
yetiútiricili÷ine kadar birçok teknik konuda bilgi verilmektedir. Derginin
okuyucularından bir iste÷i vardı. “Ziraate dair bütün müúküllerinizi” Ziraat
Mühendisleri Birli÷i Ankara PK. 305 no’lu adrese göndermelerini istiyordu:
"Türk Çiftçisi! Rençperlikte ileri gitmiú memleketlerin çiftçileri gibi
sende iúlerini bilgiye dayarsan onlar kadar cebinde dolar, sırtın yere
gelmez, yurduna, milletine hayırlı bir evlat olursun.
Sık sık yardımına koúup gelecek, seni köyünde gelip bulacak olan
(Ö÷ütlerimiz); yeni rençperlik bilgisinin ıúıklarını ta oca÷ına kadar
getirecek, seninle beraber etrafını da aydınlatacaktır...
Türk Ziraat Mühendisleri Birli÷i"35
1943 yılında yayın hayatına giren Memleket aylık ziraat dergisi ikinci
sayıdan itibaren øzmir Milli Kütüphane’de vardır36.
Ayda bir yayınlanan Mahsul Hekimi, Nebat Hastalıkları dergisinde
Türkiye'de yetiútirilen tarımsal ürünlerin hastalıkları ve bunlarla mücadele
yolları, Dünya Literatür Özetleri bölümünde ise dünyada tarımsal mücadele
üzerine yayınlanan kitapların özetleri veriliyordu. Dergiyi Nihat øyriboz
yayınlıyordu. Yazı iúleri müdürü ise Mehmet Göbelez'dür37.
Toprak “Ziraat ve Köycülük Dergisi”, on beú günde bir yayınlanan
derginin sahibi ve Neúriyat Müdürü M. Nimet Ülken'dir. Dergi çıkıú
amacını: "Sevgili köylü kardeú! Toprak topraklarımızın efendisi sizlerin bir
úehirli hemúehrisi olarak çıkıyor. Toprak’ta sizleri ilgilendiren kanunları,
hükümet kararlarını bulacak ve okurken hiçbir sıkıntı çekmeden
anlayacaksınız. Yine toprakta tarlanızdaki kurtlardan hayvan bakımında
uymanız lazım gelen kaideleri bulacaksınız. Nihayet Toprak’a bütün

34

Derginin øMK.'de 39 sayısı var. 1.12.1939-Temmuz 1943 arası. Ekrem Üzümeri. "Fidan
Böyle Dikilir" Birinci kanun 1939 S 1; Yük.Zir. Müh. Hadiye Tuncer. “Tohum Islah
istasyonlarının Köylüye Yardımı", S 24, A÷ustos 1941.
35
Ö÷ütlerimiz, S 1, S 1, Birinci kanun 1939.
36
Memleket, S 2,10.6.1943.
37
1948-1951 yılları arasında yayınlanan derginin dört cildi øzmir Milli Kütüphane'de
bulunmaktadır.
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müúküllerinize karúılaúaca÷ınız ve aranızda halledemedi÷iniz zorluklara
kanuna, ziraate, hayvan yetiútirme÷e dair sualler soracak ve bunlara tam
surette cevaplar alacaksınız."38Dergi sade bir dille köylülerin anlayaca÷ı bir
üslupla yazılmıútır. Dergi daha sonra ayda bir yayınlanarak yayın hayatını
sürdürdü. Bir süre sonra isim de÷iútirerek Yeni Toprak "Tarım ve
Köycülük Dergisi" olarak yayın hayatına devam etti. Dergi bu de÷iúimden
sonra Amerika'daki tarım politikaları ve tarımsal üretimindeki geliúmelerden
bahsediyor hemen her sayısında Amerika ile ilgili yazılar bulunuyordu39.
1943 yılının Nisan ayında yeni bir dergi yayın hayatına girer. Vedat
Nedim Tör tarafından kurulan Hep Bu Topraktan dört ayda bir
yayınlanmaktadır. Derginin yazı iúleri müdürü Kemal Zeki Gençosman'dır.
Derginin yazar kadrosu ùevket Süreyya Aydemir, Rauf ønan, Yakup Kadri
Karaosmano÷lu, øsmail Hüsrev Tökin, Nihat Eyriboz, Samim Kocagöz'dür.
Gençlerin sesi bölümünde Bülent Ecevit'in úiirleri bulunmaktadır. østanbul'da
Vakit matbaasında yayınlanan derginin amacı 1930’lu yıllara damgasını
vuran Kadro dergisinin iúlevini 1940'lı yıllarda yeniden yerine getirmeyi
amaçlıyordu. Derginin yazar kadrosu incelendi÷inde Kadro dergisinin yazar
kadrosunun aynen bu derginin yazar kadrosunu oluúturdu÷u görülmektedir.
Nisan 1946’da yayın hayatına baúlayan Fidan "Kültürel Tarım
Dergisi" a÷aç, ba÷ ve bahçe sevgisini yaymayı amaç edinmiúti. Dergi bu
amacını úöyle dile getiriyordu: "Fidan; yurtta geliúmeye baúlayan
ormancılıkla bahçecilik ve ba÷cılık sanatı üzerinde her fedakârlı÷ı göze
alarak yorulmadan, durmadan çalıúacak, bunların sevgisi ile gerekli
bilgisini bütün yurda yayacak (Yeúil Yurda Do÷ru!) savaúının sembolü
olarak yaúayacaktır.”40 Ayda bir çıkan derginin sahibi Yüksek Ziraat
Mühendisi Ekrem Üzümeri, Yazı øúleri Müdürü ise yol su ve orman
mühendisi Fuat Adalı'dır. Derginin okuyucuların sorularına cevap köúesi de
bulunuyordu. Sade bir dili olan dergi, resimlerle zenginleútirilmiútir.
Tarım Bakanlı÷ı Ekim 1947’den itibaren yayınlanmaya baúlayan Tarım
Bakanlı÷ı Dergisi cumhuriyetin ilk yıllarında yayınlanan ve bakanlı÷ın
kapatılmasından sonra yayın hayatına ara veren Ziraat Vekâleti

38

Toprak, "Önsöz", S 2, 1.2.1945, s. 3.
Yeni Toprak.
40
Fidan, "Ödevimiz", S 1, C 1, Nisan 1946, s. 1.
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Mecmuası'nın devamı niteli÷indedir. Dergi ayda bir yayınlanmakta "ziraat,
veteriner ve ormancılık iúleriyle ilgili her yazıya"41 sayfalarında yer
vermektedir.
Türk Köylüsü "Köy ve Köycülük Dergisi", sahipleri Hüseyin
Günaydın ve Kemal Katao÷lu'dur. Ayda bir çıkan derginin ilk sayısı Ekim
1947’de yayınlandı. Dergi çıkıú amacını ilk sayısında úu cümlelerle
okuyucusuna duyuruyordu:
"Köylü kardeú!
Dergi senin dergindir!
Senin her bakımdan (tarımsal, ekonomik, sosyal, kültürel ve hukuki)
kalkınmanı sa÷lamayı kendine yol edinen ve ön planda da sa÷lı÷ını
korumayı esas tutan dergimiz, sana, ziraatçilik,ormancılık,hayvancılık ve
bütün çalıúmalarında faydalı olmaya azami gayret sarfedecektir." 42
Dergi Ankara'da yayınlanmaktadır. ølk sayısında Atatürk ve ø.
ønönü'nün sözlerine de yer vermiútir43.
Selahattin Baraz'ın sahibi ve yazı iúlerini yürüttü÷ü Köy dergisi Nisan
1947'de yayınlanmaya baúladı. "On beú günde bir çıkar. Siyasi Köylü
Mecmuasıdır". Dergi muhalefet hareketinin hızlandı÷ı bir dönemde CHP'yi
desteklemektedir. Bunu ilk sayısında da açıkça ifade etmektedir, “biz de bu
dergide elden geldi÷i kadar köylümüze faydalı yazılar yazmaya çalıúırken
Halk Partisi’nin gösterdi÷i do÷ru yolda yürüyece÷iz. Muhalif partiler de
bizim kadar bu yurdun evlatlarıdırlar. Lakin köylünün hevesini enerjisini
kıracak menfi propagandaları biz hoú görmüyoruz." "Köy davası ile ilgili
bütün mevzuları ele almak, köylümüzle yakın ve sıkı temaslar yapmak,
onların derdi ve dileklerini umumi efkâra, alakalı makamlara aksettirmekle
davada ufak bir hizmette bulunursak kendimizi bahtiyar sayaca÷ız."44 Dergi
köy sorunuyla ilgili her konuyu ve hükümetin aldı÷ı kararlara sütunlarında

41

Tarım Bakanlı÷ı Dergisi, 1.10.1947, S 1, s. 3.
Türk Köylüsü, S 1, Ekim 1947, s. 2.
43
Derginin idarehanesi Dumlupınar Mahallesi Gazeller Soka÷ı No.5'dir. Köy Dergisi’nin
øMK'de 6 sayısı bulunmaktadır.
44
Köy Dergisi, S 1, Nisan1947, s. 2.
42
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yansıtaca÷ını belirtiyordu. Derginin baúyazıları Selahattin Baraz tarafından
kaleme alınıyordu. Hükümetin aldı÷ı kararlar dıúında hayvan bakımı gibi
konulara de÷iniliyordu. 1947 kongresi sonrasında CHP'deki de÷iúim
politikalarının etkileri dergide hissediliyordu. Derginin Köy Hocası baúlı÷ını
taúıyan bölümünde köylülere yönelik olarak øslami bilgiler veriliyordu.
Marshall Planı do÷rultusunda Türk Amerika yakınlaúması derginin
sayfalarında Amerika örne÷i veriliyordu.
Cenap Sahabettin Kıvılcımlı'nın sahibi oldu÷u M. Samim Kay'ın yazı
iúleri müdürlü÷ünü üstlendi÷i Bizim Köy "Haftalık øktisadi ve Zirai
Dergi" 1 Kasım 1949 yılında øzmir'de yayınlanmaya baúladı. Dergi ilk
sayısında “Ne øçin Çıkıyoruz” baúlıklı makalede“iktisadi kalkınmamızın
zirai kalkınma ile mümkün olaca÷ına inandı÷ımız için çıkıyoruz. Dünyanın
atom ça÷ına girdi÷ini görüyor, ziraatimizin hala kara sabanla yürütülmeye
çalıúıldı÷ını ve ekseri köylerimizin kara cehalet içinde çabaladı÷ını da
biliyoruz. øúte bu u÷urda mücadele etmek için çıkıyoruz45.
Köy Postası "Aylık Köy ve Kültür Dergisi" 1947 yılından itibaren
Trakya Umumi Müfettiúlik bölgesinde yayınlanmaya baúladı. Derginin
sahibi olan Kadri O÷uz aynı zamanda baúyazarıdır. CHP yanlısı olan dergide
øsmet ønönü'nün de zaman zaman yazıları yayınlanmaktadır. Dergi köy
kalkınmasını bir bütün olarak görmektedir. "Köyü bir bütün olarak ele almak
zorundayız. Köy kalkınması için tarım ve hayvancılı÷ın geliúmesi ne kadar
lüzumluysa, köylünün sa÷lık úartlarının düzelmesi, sosyal ve kültürel hayat
seviyesinin yükselmesi yol, su gibi ihtiyaçlarının sa÷lanması da o kadar
önemli ve hayatidir" görüúü savunulmaktadır46.
Çok partili hayata geçiú aúamalarında kurulan yeni partileri destekleyen
veya do÷rudan bu partilerin yayın organı olan gazetelerde yayınlanmaya
baúladı. Bunlardan birisi de Çiftçi ve Köylü Partisi'dir. Partiyle aynı adı
taúıyan Çiftçi Köylü Gazetesi de on beú günde bir yayınlanmaktadır.
Derginin imtiyaz sahibi ve yazı iúlerini yürüten Sıddık Çiftçi Sümer'dir.
Derginin idarehanesi Mudanya Çiftçi Köylü Partisi Merkezi'dir. Bursa'da
yayınlanan derginin logosu "Çiftçi Köylü Partisi’nin yolunu gösterir, çokluk


45
46

Cenap Sahabettin Kıvılcımlı, "Ne øçin Çıkıyoruz", Bizim Köy, 1.11.1949.
Köy Postası, S 55.

984

Türkan BAŞYİĞİT

halkın hukukunu korur, isteklerini Hükümete bildirir. Çiftçinin Gazetesi"
denilmektedir. Parti propagandasını yapmak amacıyla gazeteyi bir yıl süre
ile köylere ücretsiz olarak göndermiútir. Ancak bir yıl sonunda dergide çıkan
bir haberde derginin maliyetinin bir hayli pahalıya mal oldu÷u ve abone
olmak isteyen köylülerin seneli÷i 250 kuruúa dergiye abone olabilecekleri
ifade ediliyordu47.
Köy E÷itmeni “Aylık Köy E÷itim Dergisidir” Bir grup ö÷retmen
tarafından 15 Eylül 1948 yılında Adana'da yayınlanmaya baúladı. Dergi
ikinci sayısından itibaren "Köy -Köy Meseleleri ile u÷raúır, savaúır milliyetçi
dergidir."- ismini almıútır. Sahibi Reúat Türkeú olmuú basım yeri Mersin'e
taúınmıútır. økinci sayı iki ay sonra 15 Kasım’da yayınlandı. Dergi
milliyetçilik ö÷esini iúlemektedir. Reúat Türkeú verdi÷i bir konferansta “...iyi
bilsinler ki: Türk bayra÷ına haince uzanan mel'un eller kırılacak Türk
yurduna úuursuzca bakan kızıl gözler kör edilecektir."48 Dergide Çukurova
köylüsünün sorunları, ö÷retim köúesi, tarımsal üretim, hayvan bakımı,sa÷lık,
kanunlarımız köúesi bulunuyor. Dergide Köy Enstitüleri kültür seferberli÷i
alanında yapılan bir devrim olarak de÷erlendirilmektedir49. Bu dergide de
de÷iúen konjonktürün etkisi hissedilmekte zaten kendisini ırkçı olarak
niteleyen dergide "Dinimizin Ö÷ütleri" bölümü bulunmaktadır.
13 Ekim 1948 yılında köye yönelik dergilere bir yenisi eklenecektir.
Ancak içerik olarak bu dergi di÷erlerinden farklıdır. Bizim Köylü
"Çarúamba günleri çıkar, köylünün úehirli ile e÷lendi÷ini gösterir siyasi,
mizahi gazete" olarak kendini tanımlamaktadır. Mithat Eriú tarafından
østanbul'da yayın hayatına baúlayan dergide karikatürler, fıkralarla CHP
iktidarı eleútirilmektedir. Özellikle økinci Dünya Savaúı sırasında bazı
köylülerin zenginleúmesi sonucu bu yıllardan itibaren basında köylüyü
eleútiren yazılar yayınlanmaya baúladı50. Dergi bu yıllardan itibaren baúlayan


47

"Köylümüze Hitap”, Çiftçi ve Köylü, Yıl 1, S 25, 30.9.1948, s. 3.
Köy, S 7,C 1, 1.5.1949, s. 7.
49
Haruniye Köy Enstitüsü (1948-1949 Mezunları Hususi Sayısı Temmuz 1949'da çıkarılıyor.
Köy Enstitüleri ile ilgili olarak Ekrem Esendal, "Köy Enstitüleri Hakkında", S 3, 15.12.1948,
ss. 6-14; Tahsin Banguo÷lu, "Köy Enstitüleri Millî Müesseselerimizdir. Bu Dava
Yürütülecektir." S 9, 1.7.1949, ss. 1-16.
50
Dönemin basınında köylünün eline çok para geçti÷i ve bu parayı úehirde altınbaú rakısı
içerek, pavyona giderek harcadı÷ı lüks tüketim malları aldı÷ını, altın diú yaptırdı÷ı, kasabada
ev aldı÷ı gibi konular biraz da alaya alınarak yazılıyordu. Bunun üzerine Hüseyin Avni
48
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úehirlinin köylüyü küçük gördü÷ü izlenimini yaratan bu yazılara köylü
yönünden bakarak úehirliyi alaya almaktadır51.
øzmir'de Köycülük dergisi øzmir Köy Bürosu tarafından
yayınlanıyordu. Derginin amacı yöredeki açılan kurslarda yetiútirilen köy
muhtar ve kâtiplerine, köylülere dergi aracılı÷ıyla emirler ve ö÷ütlerini
ulaútırarak bilgilerini arttırmak ve aralarında çalıúma rekabeti uyandırmayı
amaçlıyordu.
Köylünün Kılavuzu "Aylık Çiftçilik Dergisi" Eylül 1949’da
yayınlanmaya baúladı. Sahibi ve yazı iúlerini fiilen idare eden Cemal
H.Selek teknik iúleri idare eden ise W.Blümel'dir52. Dergiden özellikle köy
enstitüsündeki ö÷rencilerle, enstitü mezunları yararlanmaktadır. Dergi teknik
bilgiler veriyor. Tarımsal üretimden daha fazla verim alınma yollarım
köylünün anlayabilece÷i basit bir dille anlatıyordu.
1940'lı yıllarda yayınlanan çiftçilik tekniklerini geliútiren ve tarımsal
üretimdeki son bilimsel geliúmeleri aktaran bu dergilerin okuyucu kitleleri
ne yazık ki dergilerin çıkma amaçlarında dile getirdikleri köylü kitlesi
olmamıútır. Okuma yazma oranının düúük olması dergilerin satıú oranını
do÷rudan etkilemiútir. 1940'lı yıllardan itibaren bu dergilere genellikle Köy
Enstitüsü mezunu ö÷retmenler ilgi göstermiúlerdir. Dergilerin ortak bir
özelli÷i de sade bir dil kullanmaları ve bilimsel teknikleri resimlerle görsel
olarak zenginleútirmeleridir. Bu dergilerin okuyucu kitlesi olarak
hedefledikleri köylülere ulaúamamalarının önemli sebeplerinden biriside
köylerin tümünde posta teúkilatının henüz götürülememiú olmasından
kaynaklanmaktadır. 1935 yılında posta kutusu olan veya posta u÷rayan köy
sayısı 24.941'dir ki bu oran köylerin yarısından birazına ulaúılabildi÷ini
göstermektedir53. Özellikle økinci Dünya Savaúı yıllarında çekilen ka÷ıt

"Hangi Köylü Zenginleúiyor?" baúlıklı makalesinde bu÷dayı iyi -para eden Orta Anadolu ve
Batı Anadolu köylüsünün zenginleúti÷ini bunun tüm köylülere yönelik olarak haber
yapılmasını eleútiriyordu. Hüseyin Avni "Hangi Köylü Zenginleúiyor?", Yurt ve Dünya, C 3,
S 20, 29.10.1942, s. 293.
51
Türkan Baúyi÷it, “Türk Mizah Dergicili÷inden Bir Örnek: Bizim Köylü”, Ça÷daú Türkiye
Araútırmaları Dergisi, V/13, 2006/Güz, ss. 189-203.
52
Çeltüt matbaasında basılıp Kültür kitabevi tarafından da÷ıtımı yapılmaktadır. øMK'de 6
sayısı vardır.
53
"Yurd'un Dilekleri", Yurt, S 37, 9.5.1935.
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sıkıntıları bir çok derginin kapanmasına ya da hacmini küçültmesine neden
olmuútur. Fakat tek parti dönemi köy dergicili÷i açısından tüm bu olumsuz
koúullara ra÷men altın dönemini yaúamıútır. Çok sayıda dergi, zor úartlar
altında okuyucusuyla buluúmaya çalıúmıú ve Türk yayın tarihi açısından
zengin bir kaynak oluúturmuútur.

THE ‘TURKISH HUMANISM’ MOVEMENT IN REPUBLICAN
TURKISH LITERATURE
Petr KUýERA*
ABSTRACT
The aim of this paper is to shed a new light on the important literary /
intellectual movement started in the 1930s by writers and critics who had gathered
around the Yücel magazine, and then continued in different forms under the name
Blue Anatolia or, in general, Turkish humanism. We are convinced that Turkish
humanism had represented a significant dimension of Kemalist thought until the socalled Turkish-Islamic synthesis took its place. The paper will analyze both the
writings of Blue Anatolians such as Halikarnas Balıkçısı, Sabahattin Eyübo÷lu, Azra
Erhat, and the books and articles by Turkish humanists stricto senso such as
Nurullah Ataç, Yakup Kadri or Suat Sinano÷lu. Among the topics this paper hopes
to cover there is the Turkish humanists’ perception of the language revolution –
which Nurullah Ataç called “the language of the revolution” –, connections and
contradictions of the humanist project with Kemalism and its contribution to the
construction of a new Turkish identity during the early Republic.
The paper argues that there emerged two interconnected currents among
Turkish humanists. The first one – the Anatolia-centric ‘Blue Humanism’ – takes
Anatolia as its reference for identity construction and moves towards a synthesis of
all cultures that have passed through this land. However, behind the sophisticated
facade of humanistic rhetoric and supposedly more ‘human’ reinterpretation of
history it hides a nationalistic project of the appropriation of Anatolia by the nation
by way of marginalizing and excluding the ‘Others’ and by extension criticizing the
very idea of Westernization / the West. The other, on the opposite, sanctifies a
certain notion of the West as a source of all human progress by way of ‘alterizing’
the local Self (‘the East inside us’) and calls for a Turkish Renaissance based on the
Greco-Latin heritage. The alterizing discourse and the differences among the two
currents notwithstanding, there is indeed, as we argue, a ‘humanistic’ stance inherent
to them: the appropriation of the Greco-Latin / Ionian / ancient heritage of Anatolia,
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the notion of a synthesis of cultures and of the positive energy released by the
mixing of Anatolia’s peoples throughout its history is a refreshing alternative to
other forms of non-inclusive nationalisms.
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CUMHURøYET DÖNEMø TÜRK EDEBøYATINDA TÜRK
HÜMANøZMø AKIMI
ÖZET
Bildirimizin amacı, 1930’larda Yücel dergisi etrafında toplaúan yazar ve
aydınlarla baúlayan, sonra da Mavi Anadolu ya da genel olarak Türk Hümanizmi adı
altında devam eden önemli bir edebî/fikrî harekete yeni bir ıúık tutmaktır. Türk
hümanizminin, Türk-øslam sentezi ideolojisi yerini alıncaya kadar Atatürkçü
düúüncesinin çok önemli bir boyutunu teúkil etti÷ini kanısındayız. Hedefimiz, hem
Halikarnas Balıkçısı, Sabahattin Eyübo÷lu, Azra Erhat gibi ‘Mavi Anadolucular’ın
metinlerini, hem gerçek anlamda ‘Türk hümanistleri’ adı altında toplayabilece÷imiz
Nurullah Ataç, Yakup Kadri, Suat Sinano÷lu gibi aydın ve eleútirmenlerin yazılarını
incelemektir. Araútırmamızda; Türk hümanizminin, Nurullah Ataç’ın “devrimin
dili” olarak adlandırdı÷ı dil devrimi anlayıúı, Atatürkçülükle ba÷lantı ve çeliúkileri,
erken cumhuriyette yeni Türk kimli÷i inúasına katkısı, e÷itim, medeniyet ve seküler
kültür anlayıúı gibi konular ön plana çıkmaktadır.
Sunumumuzda; Türk hümanistlerinin arasında birbiriyle ba÷lı iki hareketin
ortaya çıktı÷ını göstermekteyiz. Birincisinin (Anadolu merkezli ‘Mavi Hümanizma’
olarak nitelenebilen akım), Türk kimlik inúasında referans kayna÷ını Anadolu
topra÷ından aldı÷ını ve bu topraktan gelmiú geçmiú tüm kültürlerin sentezine do÷ru
gitti÷ini, ancak ‘hümanist retori÷i’ ve tarihin sözde daha insancıl yorumunun
arkasında ‘öteki’yi marjinaleútirmek ya da dıúlamak suretiyle ulusçu meúruiyet
projesini barındırmakta ve Batı’yı / Batılılaúma fikrini eleútirmekte oldu÷unu,
ikincisinin ise, tam tersi, insano÷lunun ilerlemesinin tek kayna÷ı sandı÷ı belli bir
Batı imajını kutsallaútırıp yücelterek – bu suretle de yerli Ben’i (‘içimizdeki
Do÷u’yu) ötekileútirerek – ølkça÷ (Yunan-Latin) kültürlerine dönmekle Türk
Rönesansı’nı meydana getirip yeni Türk Batı kimli÷ini yaratmak istedi÷ini
göstermek istiyoruz. Yine de sözü geçen ötekileútirme söylemine ve aralarındaki
bütün farklılıklarına ra÷men her iki akımın kanımızca derin bir ‘hümanist’ boyutunu
taúımaktadır: Anadolu’nun Yunan-Latin / øyon / ølkça÷ mirasına sahip çıkıp
kültürlerin sentezini, soy karıúımı olumlu olarak gördükleri için ırk merkezli
ulusçuluklara alternatif sunmaktadırlar.
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INTRODUCTION
To get a taste of the poetics of Mavi Anadolu (Blue Anatolia), one of
the most important dimensions of ‘Turkish humanism’, it is sufficient to flip
a couple of pages of Halikarnas Balıkçısı’s short stories, novels and essays,
Azra Erhat’s texts, Sabahattin Eyübo÷lu’s articles from his Mavi ve Kara
(Blue and Black, 1956), or to read a few lines from Melih Cevdet Anday’s
Homerian poems Kolları Ba÷lı Odysseus (Odysseus with Tied Hands, 1963)
or Troya Önünde Atlar (Horses in Front of Troy, 1972).
In these texts it seems as if the linear time had compressed and come to
a stop, and historic events from different eras and cultures merged together
on a synchronic level. The thousand years of history of various cultures and
nations which have passed through Anatolia intersect – to borrow from
Tanpınar – “in the unbroken flow of a singular and vast instant”1 and from
the historic memory of Anatolia’s contemporary inhabitants there emerges in
this new space-time the ancient cities of Halikarnassos, Pergamon or Troy;
the Trojan warriors Diomedes, Menelaus, Antilokhos suddenly fight
shoulder to shoulder with Köro÷lu, Mehmet Fatih or Prophet’s son-in-law
Ali, heroes of the Turkish/Islamic world, whereas in the speech and customs
of Turkish fishermen from the Aegean coast primeval semantic traces,
transported through time somewhere from the Hittites, shine through. These
powerful and poetic images point to the emergence of a new Turkish
identity, whose roots are to be found not in Central Asia, but in the ruins of
ancient Anatolian civilizations. It is, however, not as much a construction as
it is a reconstruction of this identity, since it has always been hidden away
deep in the minds of Anatolian people and will come to the surface easily if
one digs through the ‘alien’ layers that had covered it in the passing of time.
Hence, upon seeing the ruins of Troy the auto mechanic Mehmet from Bursa
in Horses in Front of Troy automatically starts to ponder the destruction of
the city, is instantly carried away to a faraway past (“Coming back from the


1

I slightly changed the word-order of Erda÷ Göknar’s translation (published in Northwest
Review, 2010, 48/2, p. 102) of the poem to fit the sentence.
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øzmir Fair by bus / I saw Ilion being covered by a cloud”2) and hears voices
prophesying Troy’s annihilation.
The aim of this paper is to reconsider some concepts and ideas of the
important literary/intellectual movement started in the 1930s by writers and
scholars around the Yücel magazine, which later morphed into Blue Anatolia
and deeply influenced later ‘humanist’ writers like Nurullah Ataç or Suat
Sinano÷lu. We believe that what might be despite all divergences
collectively called ‘Turkish humanism’ had represented an important feature
of Kemalist thought until the Turkish-Islamic synthesis definitively took
over the discursive field of Turkish political thinking. Our analysis focuses
on the relationship of Turkish humanists to Classical Antiquity, their
perception of the ‘language revolution’, intersections with and contradictions
to Kemalism and their contribution to the construction of a new Turkish
identity. We argue that the above mentioned writers and intellectuals,
however diverging in their weltanschauung, evolved from the early Kemalist
conception of history and progress and can be seen as different
manifestations of the early Republican East-West debate, producing local
versions of ‘Occidentalism’.
An important distinction, however, must be made between two currents
of ‘Turkish humanism’ that evolved successively and with many overlaps in
the 1930s-1960s. The first one might be shortly described as ‘universalist’,
the other one as ‘Anatolia-centric’. Since little attention in scholarly
literature has been given to this differentiation, this first part of this essay
will be devoted to outlining the main features of both.

‘The Age of Awakening’: Hasan-Âli Yücel and the ‘Humanist’
Revolution
Part of the Renaissance and encompassing the dynamic period between
the Middle Ages and the modern times (14-16th centuries), European


2

“øzmir fuarından otobüsle dönerken / Gördüm, bir bulut sarmıútı ølion'u.” Melih Cevdet
Anday, “Troya Önünde Atlar”, Rahatı Kaçan A÷aç, Toplu ùiirler I, Adam, østanbul, 1998,
p. 314.
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humanism was the first secular educational-philological movement that
spread over most of Europe and created a compact network of non-religious
scholars exchanging ideas and knowledge. Rediscovering, glorifying and
imitating the ancient Greek and Latin languages and literatures, humanists
turned away from the Church-dominated studia divina to the secular and
man-centered studia humanitatis. In their effort to transfer, translate and
appropriate the ‘spirit’ of Classical Antiquity, humanists were in fact
oriented both backwards, to long-dead cultures, histories and languages, and,
with their optimistic, buoyant (‘blue’ as the Blue Anatolians would say)
works finding the sublime in the humane they pointed to the future, to the
new, renaissance type of man and his secular culture. Similarly, the ‘new’ or
‘second humanist movement’, which took root especially in Germany, by
turning back to the Greco-Roman ideal of man and reinterpreting culture in
the framework of Romantic philosophy and particularly Herder’s ‘nationalist
and populist’ discourse, strove to bring to life the unique ‘soul’ of the
peoples which just started to develop a distinct national identity. All this was
informed by the desire to raise the newly formed nation to the level of the
most advanced European countries. Humanists found the new type of man
they were dreaming of in the model of a harmonically developing and
universally educated personality which, nurtered by the ideals of Classical
Antiquity, had acquired a deep philological consciousness.3
Turkish humanism, which may be, at least to some extent, understood
as a continuation of the short-lived Ottoman Neo-Hellenistic (Nev-Yunanîlik)
movement4 – Yakup Kadri being the most obvious link between the two –
flourished in the late 1930s when, on the initiative of the magazine Yücel
(Rise, from 1935), some prominent Turkish writers and translators like
Nüzhet Haúim Sinano÷lu, Nurullah Ataç, Ruúen Eúref Ünaydın and Yakup
Kadri came together to select works of classical European literatures to be

3

This brief and rather simplifying characterization of humanism is largerly based on the
encyclopedic, yet compact description by Günther Schweikle, “Humanismus”, Metzler
Literaturlexikon, Metzler, Stuttgart, 1990, pp. 208-211. See also Tony Davies, Humanism,
Routledge, London/New York, 1997.
4
For the Neo-Hellenist movement see Cafer Gariper, “Yankısız Yöneliúler: Nev Yunaniler ve
Nayiler”, in: Talat Sait Halman (ed.), Türk Edebiyatı Tarihi 3, Kültür ve Turizm Bakanlı÷ı,
østanbul, 2006, pp. 161-169, and ùevket Toker, Türk Edebiyatında Nev-Yunânîlik, øzmir,
2008 [published electronically at http://www.ege-edebiyat.org/docs/582.pdf].
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translated into Turkish and included in the curricula of primary and
secondary schools. The article “Humanism and We” written in 1940 by the
editor-in-chief of Yücel, Orhan Burian, and the ensuing flurry of responses to
it and elaborations of it may be seen as a stepping stone for the whole debate
on ‘Turkish humanism’. This was accompanied by the publication of a series
of books on Greek and Roman mythology, translations of Renaissance
writers and articles in other journals, especially ønsan (Human) and Adımlar
(Steps) that together with Yücel declared their devotion to humanism and
their desire to disseminate humanistic ideas in Turkey.5
Similarly to their European predecessor, philologists and educators,
Turkish humanists also emphasized philological education, believed in the
existence of a common cultural heritage of humanity, found the roots of this
heritage in the Classical Antiquity and imagined that reading, studying and
translating classic Greek and Latin texts cultivated people for these texts
contained noble ideas and promoted a secular culture that enabled the reader
to find the divine in the human.
Convinced about the necessity of going back to Greco-Latin sources to
induce Turkish Enlightenment, Turkish humanists called for the introduction
of compulsory Latin and Greek classes into high schools and the adoption of
the philologically oriented curriculum of classic European lycées. If
educated in the ideals of Greek and Roman antiquity, young Turks would, as
Yakup Kadri (Karaosmano÷lu) had expressed it already in 1924, “[be] not
only Europeans in appearance, but also in spirit”6 and Turkey could witness
its own Renaissance. It is of the utmost importance for the Turkish society,
Yakup Kadri contended, to know the “first heroes of civilization” (i.e.
humanists) who mediated the wisdom of ancient Greek and Latin texts to
Europe. Humanists opened the “taps of the water of life [âb-ı hayat]“for
Europe, and handed her “keys” – metaphorically referring to Socrates, Plato,


5

See Güneú Altınbaú Serezli, Turkish Humanism Project in the Early Republican Period,
unpublished MA thesis, Middle Eastern Technical University, Ankara, 2006.
6
Yakup Kadri [Karaosmano÷lu], “Avrupakârî, Avrupaî”, Hâkimiyet-i Milliye, Nr. 1168, 1
Temmuz 1340 [1924]. Reprinted in Mehmet Kaplan, ønci Enginün, Zeynep Kerman, Necat
Birinci and Abdullah Uçman (eds.), Atatürk Devri Fikir Hayatı II, Kültür Bakanlı÷ı,
Ankara, 1981, p. 536.
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Aristotle, Homer, Aeskhylos, Virgil, Horacius etc. – with which Europe was
able to unlock the “doors of the Renaissance”.7
Writing in 1939 in the daily Ulus, another litterateur, Burhan Belge,
lamented that the Humanist project was long overdue and should have been
adopted already in the Tanzimat era – which actually would have happened,
if it wasn’t for the theocratic nature of the Ottoman state. Yet now, he
claimed, thanks to the Kemalist revolution the situation was different. He
believed that “we can carry out this great leap forward (hamle) easy and in a
short time” and “that the Good, the Beautiful and the Right would be
established in Turkey freely and in their pagan meanings (pagan
manalarında) like in the West.”8 As we shall discuss later, not only the
“Ottoman theocracy” was to blame for this lag in adopting humanism. It was
also the Ottoman language, that was, as Burhan Belge stressed, too much
attached to Islam and the Arabo-Persian culture. Still, Atatürk’s Turkey was
in a much better position to adopt and spread Humanist ideals among people
than European countries had ever been. First, as Yakup Kadri argued, it was
independent and secular and had no church that would paralyze its full
development; and, second, it was Mediterranean, where the spirit of the great
civilizations of the Greeks and Romans was still lingering in the air, ready to
be caught and absorbed.9
Many humanists claimed that the Kemalist revolution was indeed a
‘humanist revolution’ which due to its secularism, rationalism, positivism
and anti-colonialism released a liberating energy opening the way to a
genuine and universal ‘neo-humanism’. The emphasis on the universality,
transmissibility and a certain ‘statelessness’ of humanism, regardless of
which culture or nation originally produced it, is very important here. In this
is respect, the first phase of Turkish humanism diverges significantly from
its second phase, the Blue Anatolia movement, as we shall see later. Hasan
7

Ibid, p. 537-538. Vedat Nedim (Tör) makes a similar argument in his “Liselerde Divan
Edebiyatının yeri olmamalıdır”, Hâkimiyet-i Milliye, August 21, 1930.
8
Burhan Belge, “Klasik Lise”, Ulus, 23 June 1939, quoted in Bilal Elbir – Ömer Karakaú,
“Cumhuriyet Dönemi Türk Kültür ve Edebiyatında Hümanizmin Etkileri”, Turkish Studies,
C 2, S 4, 2007, p. 385.
9
Yakup Kadri Karaosmano÷lu, “Humanizmaya Do÷ru ølk Adım”, Varlık, No. ?, 1947, pp.
325-329, qt. in Serezli, p. 77.
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Âli Yücel, the then Minister of Education, was of the opinion that basing
one’s ideas and art on Greco-Latin models does not necessarily lead to a
slavish copy, since this model is universal and addresses all humanity. Thus,
“every nation can benefit from it without losing anything from its identity,
and in doing so, can be both original and national.”10 In a speech to the first
graduates of the Ankara State Conservatory in 1941 he observed about
European musical compositions: “The author might not belong to us and the
composer might come from another nation. But we are the ones who
understand and bring to live those lyrics and sounds. Hence the plays staged
and dramas shown by the State Conservatory are ours, they are Turkish and
national.”11
When Hasan-Âli Yücel was appointed Minister of Education in 1938,
he, with the support of President øsmet ønönü, enforced some of the
proposals and ideas of the Turkish humanists on an official level. ønönü’s era
between 1938 and 1950 may be, indeed, at least as cultural policy is
regarded, seen as a shift from – though, of course, not a break with – the
early Republican nationalism and the Turkish Historical Thesis to a more
encompassing and, leastwise on the surface, less ethnocentric understanding
of Turkish identity, based on a romanticized idea of humanistic
Enlightenment.
Under Yücel’s baton and following the First Turkish Publishing
Congress in 1939 the Translation Bureau (Tercüme Bürosu) was established
with Nurullah Ataç as its chair. The proclaimed goal of the Bureau was to
produce translations of both Western and Eastern classics that radiated
‘humanistic ideals’, including the works of, for instance, Confucius, Yunus
Emre, Jalaloddin Rumi, or Sa’adi. However, a total of 80 translated works
were published in the following years in the ‘Greek Classics Series’ and
widely distributed, whereas Oriental literatures were strongly neglected. In
fact, in the preliminary list of the 183 works to be translated, which was
presented at the Congress, only 7 were from ‘Eastern classics’.12 The


10

Hasan-Âli Yücel, Edebiyat Tarihimizden, øletiúim, østanbul, 1989, p. 255.
Quoted in Mustafa Çıkar, Hasan-Âli Yücel ve Türk Kültür Reformu, Türkiye øú Bankası
Kültür Yayınları, Ankara, 1997, pp. 96-97.
12
Ibid., p. 83. See also ùehnaz Tahir Gürça÷lar, The Politics and Poetics of Translation in
Turkey, 1923-1960, Rodopi, Amsterdam, 2008, pp. 64-73. Out of the 467 translation
11
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translation activity of Turkish humanists – comparable with the ‘translation
frenzy’ of German humanists in the 19th century – should not be
underestimated. Its impact reached far beyond mere import of literary works
of European classics. As ùehnaz Tahir Gürça÷lar’s meticulous analysis
shows, it indeed “assumed a pivotal role in the canon formation process in
early republican Turkey”13 and had a great impact on the Republican
perception of aesthetics.
A year after the Publishing Congress, a much more transient, yet
definitively more daring step was taken. Taking as a model typical European
pre-war high-schools, compulsory Greek and Latin classes (with 5 hours of
Latin weekly) were introduced into selected high schools, the so-called
“classical branches” (klasik úubeler) in Ankara, Istanbul and Izmir producing
their first graduates in 1943. Hasan-Âli Yücel explained the decision to open
‘classical lyceés’ in Turkey by the need to fill the void left by the abolition
of Arabic and Persian courses with Latin and Greek, which would also
clearly show the civilizational shift Turkey had been going through.14 Yakup
Kadri welcomed this step as very important, even more important than the
closure of medreses and the adoption of the Latin script, and went on to say:
“We know very well that only a couple of centuries ago, Europe was not the
Europe it is today. Who had saved it from its terrible nightmare? A bunch of
heroic geniuses? A bunch of prophets (resuller) who take their inspiration
from the heavens? No! It was the books – Plato, Aristotle, Homer, Euripid,
Sofocles, etc. – that they brought to the light and in which they discovered
‘the humanized secret of humans’”.15 Beside language education, history

published between 1940 and 1946 only 5% were from Eastern classics. The criterion for
selection of a work was not its genre, “but its theme and provenance. Works originating from
a ‘humanist’ background were clearly prioritized, regardless of the genre they belonged to
(…)” (Gürça÷lar, pp. 71-72).
13
Gürça÷lar, The Politics..., p. 72.
14
Quoted in Elbir – Karakaú, “Cumhuriyet Dönemi...”, p. 384.
15
Yakup Kadri Karaosmano÷lu, “Hümanizmaya Do÷ru ølk Adım”, Ayın Tarihi, Nr.83, 1940,
s. 326, qt. in Elbir – Karakaú, “Cumhuriyet Dönemi...”, p. 385. In a letter from January, 1,
1939, Yakup Kadri complained to H. A.Yücel about the failure of classical- lycées project: “If
we, instead of installing professors of psychology, economics, political sciences or sociology
[to high schools], brought a few teachers of Latin and Greek into four or five major lyceés,
today’s generation would have been totally different.” Yakup Kadri Karaosmano÷lu, Yakup
Kadri’den Hasan-Âli Yücel’e Mektupları, haz. Canan Yücel Eronat, Yapı Kredi, østanbul,
1996, pp. 50-51.
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classes were also affected by the new cultural policy. Arif Müfit Mansel, a
historian and archeologist specializing in ancient Greece, prepared in the
1940s a series of textbooks, very different from the previous ones, which
emphasized the significance of the Classical Antiquity for world history.
Accordingly, history classes in the first year of study at Turkish high schools
(both lise and ortaokul) focused almost exclusively on the history of the
Greco-Roman civilization.16
Given the pedagogical nature of European humanism, it is no surprise
that education, especially linguistic training and the instruction in history,
was seen as crucial by Turkish humanists. In the hierarchy of pedagogical
institutions that were to oversee the realization of the humanist project, the
Faculty of Languages, History and Geography in Ankara, Atatürk’s
brainchild, with its programs in classical languages and archaeology, ranked
highest. During the opening ceremony of the new building of the Faculty,
both president Inonu and minister Yücel confirmed the privileged status of
the Faculty and highlighted the important role it was to assume in
“disseminating and enrooting humanist culture in the country.”17
As an example that the overall enthusiasm for a deep societal
transformation in the form of ‘humanistic revolution’ cut across very
different political world-views, let us point to Halide Edib’s essays from the
1930s. Albeit written outside of Turkey and in English for the Western
public, many conclusions Halide Edib, the exemplary Republican woman
fighter for independence and highly influential, rather conservative novelist,
reaches seem to anticipate (or possibly refer to the early stages of) the vivid
discussion about how to embrace the Greco-Roman heritage of Anatolia. In
these essays, she draws parallels between the Greco-Roman administration
of the state and the early Ottoman statehood and emphasizes the continuity
between the Roman and the Ottoman Empires. Further, she underlines her
conviction that Sultan Mehmet II (Fatih) spoke Greek and Latin (which is
possible, yet not proven), compares the training of janissaries to the GrecoSpartan method of raising warriors and finally states that the early Ottoman
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Etienne Copeaux, Tarih Ders Kitaplarında (1931- 1993) Türk Tarih Tezinden Türkøslam Sentezine, Translated by Ali Berktay, Tarih Vakfı Yayınları, østanbul, 1998, p. 55.
17
Qt. in Serezli, Turkish Humanism, p. 73.
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statesmen must have studied Plato’s Republic and derived their ideas on
political leadership from it. 18 She thus claims that it would be a mistake to
call the Ottoman civilization an Islamic civilization, for it was rather a
civilization of the Eastern Roman Empire. However, Turks made, in her
view, a fatal historical mistake when they assumed Greco-Roman
civilization through the Arab interpretation: “If the Ottomans had gone
directly to the Byzantine Greek scholars for learning, probably the
Renaissance would have started in the Near East”.19

Ne Mutlu Anadoluluyum Diyene: Appropriating Anatolia’s past
‘Turkish humanism’ entered its second phase with the emergence of the
BlueAnatolia movement which flourished as an elite intellectual undertaking
especially from the 1950s onwards, when Turkish humanism as a statesponsored project had already been dead. It would be wrong to see the two
phases or currents as separate. In fact, some of the dominant figures of Blue
Anatolia, Azra Erhat, Sabahattin Eyübo÷lu and Vedat Günyol, worked at the
Translation Bureau and participated in Yücel’s cultural politics. However,
they later embraced, arguably under Halikarnas Balıkçısı’s influence, a more
nationalistic or rather ‘territorial’ approach to the concept of humanism. Blue
Anatolians adopted the ‘historical perspective’ of H. A. Yücel and his fellow
‘humanists’, but reformulated it in the framework of their reflection on the
‘Anatolian civilization’ as the original source of almost every progress
humankind has made on the path to modernity. In other words, they
refocused from Athens, Sparta and Rome to Anatolia which they viewed as
the cradle of philosophy and European thought.
This idea would enable Turks, who were after the collapse of the
Ottoman Empire seen by many in Europe as a ‘foreign element’ to the
‘Greek’/’Hellenic Asia Minor and belittled as ‘Central Asian barbarians’20
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Halide Edip [Adıvar], Conflict of East and West in Turkey. Extension Lectures
delivered at the Jamia Millia Islamia in 1935, Muhammad Ashraf, Lahore, 1935, pp. 21-22.
19
Halide Edib [Adıvar], Turkey Faces West. A Turkish View of Recent Changes and
Their Origin, Yale University Press, New Haven, 1930, p. 31.
20
See for instance the comments of the British Prime Minister Lloyd George and his French
counterpart Georges Clémenceau on Turks after WW1 as mentioned in Tarık Zafer Tunaya,
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with no relationship to the Golden Age of Antiquity, while at the same time
pushed by the Kemalist nationalistic discourse to search for a new place in
the modern world separate from the Middle East, to redefine themselves
partially independently of their Ottoman-Islamic / Asian origin – which were
obviously not deemed to be very suitable for the desirable Western/modern
identity. Claiming Anatolia’s past for the Republican present would spare
the humanists the abasement of having to get along with being mere
imitators of a tradition that was not their own and help them acquire selfconfidence and pride in being direct heirs to the great civilizations of
Classical Antiquity, the supposed precursor of modern Europe. The
conceptions of Blue Anatolia opened a new way of how to interpret and
embrace the ongoing Westernization process: instead of “going to the West”
the Turkish society would find the West in itself, by “reminding itself” of
and “reviving” its proper place in Western civilization.
To the general reader, the ideas of Blue Anatolia are probably best
known and accessible in their watered-down form of the short stories and
novels of one its founders, Cevat ùakir alias Halikarnas Balıkçısı. It is,
however, his essays and non-fictional writings that laid the foundation of
Blue Anatolia. A son of an upper-class Ottoman family, Balıkçı came back
from his studies of history at Oxford as a relentless propagator of the idea of
Anatolian origin of the ‘true’ Classical civilization of Antiquity. In
Halikarnas Balıkçısı’s essays, Turks appear as the last element of Anatolian
history, as true heirs to all the great Anatolian civilizations. Together with
Fernand Braudel21, Balıkçı speaks about a common Mediterranean culture,
stressing that all countries alongside the Mediterranean coast show similar
cultural and eco-social traits. Morocco, Algeria and Egypt were not African
countries in his view, nor were Turkey or Syria Asian countries, neither
Spain, France, Italy and Greece European countries. They all together
formed a single entity with a distinctive culture, a “sixth continent”, as the
title of one of his collection of essays (Altıncı Kıta Akdeniz) reads, which
was born of Anatolia: “The Mediterranean is, like its waters, a fluent and

“Türkiye Cumhuriyeti Rejiminde Batılılaúma Olayları ve Fikirleri” , Türkler, C 17, Yeni
Türk Yayınları, Ankara, 2002, p. 799.
21
See Fernand Braudel’s monumental, 3-volume La Méditerranée et le Monde
Méditerranéen à l'Epoque de Philippe II (1949), English edition: Mediterranean & the
Mediterranean World in the Age of Philip II, University of California Press, 1996.
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deep blue [akıcı ve masmavi] history of humankind.”22 The Eastern
Mediterranean and its closest surrounding can pride itself in producing the
Sumerian, Acadian, Babylonian, Assyrian, Egyptian, Iranian, Minoan,
Ionian and Greek civilizations.
Balıkçı – and his ‘student’ Erhat – went so far as to derive all cultural,
social and scientific manifestations of the Western (and, to a certain degree,
also the Islamic) world, from language to religion, from mythology to social
life, from modern urbanism to the foundations of modern science, from their
ancient Anatolian source. Most of Western ideas, inventions, archetypes,
habits, literatures, religious practices originated in Anatolia.23 Anatolia was
the first place on earth to reach the third – final – stage of the development
of humankind, the “age of science” (the previous two ones being “the age of
witchcraft” and the “age of religion”).24 “Science started first in Anatolia”,
claims Balıkçı, which is the “most human” of all civilizations25: „Heraclitus
brought the Anatolian understanding [Anadolu anlayıúı – of science, P.K.] to
the threshold [eúi÷ine] of Heisenberg, Max Planck and the latest abstract
quantum mathematicians“.26
Balıkçı painstakingly repeats again and again that the founding fathers
of ‘modern’ arts and sciences like Homer, Hippocrates, Galen, Herodotus,
Aesop, Heraclitus, Pythagoras and even most of the ancient legendary,
mythological and religious figures, including the Amazons, Olympic gods or
St. Paul, came from Anatolia and were “our compatriots from Turkey”
[Türkiyeli yurttaúlar].27 Moreover, the mysticism of pre-Homeric Anatolian
cults supposedly deeply influenced all Semitic monotheistic religions,
Judaism, Christianity and Islam. In some of his essays, Balıkçı even tries to
prove that these religions were directly derived from the Anatolian
matriarchal religion. Thus, pondering upon the importance of the word logos
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Halikarnas Balıkçısı, Anadolu’nun Sesi, Bilgi Yayınevi, 2008, p. 16.
To make the Turkish people believe that this was true, was, according to Azra Erhat, the first
step to a genuine Turkish humanism. See Azra Erhat, Mavi Anadolu, Can, østanbul, 2006, p.
21.
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Balıkçısı, Anadolu’nun Sesi, p. 60.
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Ibid, p. 49.
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Ibid, p. 72. The same ideas can be found in Balıkçı’s Hey Koca Yurt, Bilgi, Ankara, 2001,
Düúün Yazıları, Bilgi, Ankara, 2002, or Altıncı Kıta Akdeniz, Bilgi, Ankara, 2007.
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in Ionian thought and hinting at the central place logos occupies in the
theology of the Gospel of St. John, he comes to the conclusion that “the
whole New Testament is a product of Ionian thought.”28
Anatolian soil is being almost sacralized in the texts of Blue Anatolians.
Every tribe and nation which has passed through Asia Minor since the
beginnings of human history has been deeply influenced by Anatolian
climate and geography, almost as if there was a magical power radiating
from them. One can follow this idea all the way back to the young ‘NeoHellenist’ Yahya Kemal. Taking over widespread stereotypes about Turks,
Yahya Kemal subscribed to the prejudice that the ancestors of contemporary
Turks were uncivilized Asian hordes. However, after having settled down in
Asia Minor, they supposedly “opened their eyes under this [i.e. Anatolian]
sky” and soaked in Dionysus’ spirit together with the wine they made in the
vineyards that had once belonged to ancient Greeks.29 Almost hundred years
later, we surprisingly find the same idea recurring in the work of the wellknown Turkish philosopher Yalçın Koç: it was on the Anatolian soil – and
nowhere else – where the mystical kelam (“logos”) from Central Asia
“fermented” (mayalaútı) and transformed men into real humans, it was only
in Anatolia where people united with the quintessence of existence.30
Murat Belge classifies the writings of Blue Anatolians as “genesis
texts”, or founding narratives addressing the question of the origin of a
nation. The fall of the Ottoman Empire, the traumas experienced during the
Balkan Wars and after WW1, the loss of Rumeli, the fight for survival in the
Independence War, the Kemalist revolution, all of these radical turn arounds
in Turkish history created a need for a new identity and triggered the
emergence of ‘great national narratives’ to replace the cosmopolite ‘alien’
Ottoman narration. The search for the roots of the Turkish nation brought
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Ibid, p. 141. In some of his essays, Balıkçı even tried to prove that there was a link between
the Islamic qibla and the name of the Anatolian goddess Cybele (or Kybele in Greek), while
Eve and Adam are transformations of the ancient gods Havva and Adonis. See Kaya Akyıldız
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most nationalist intellectuals to Central Asia and further, to the mythical
Urheimat of the Turks in Ergenekon as the cradle of the unchangeable, noble
traits of the Turkish race. On the other hand, other, less numerous and
influential ‘essentialists’ found the ‘essence’ of the nation in Anatolia.31 This
was “our own firmament” (kendi gökkubbemiz), to borrow from Yahya
Kemal, this – and not Asian steppes – was the place where the ‘Turkish
nation’ came into being, or rather: it pre-existed in Anatolia even before the
‘real’ historical coming of Turkish tribes to Asia Minor, and is connected in
blood and spirit to all the illustrious civilizations that have ever flourished on
Anatolian soil. Hence, reversing the famous Kemalist motto, Azra Erhat
could exlaim: Ne mutlu Anadoluluyum diyene (How happy he who can say: I
am Anatolian is).32

From Inclusion to Exclusion: Creating the “Other”
If we believe that a nation possesses an essence that is peculiar to itself,
that it owns a land which has an almost mystical power to transform the
people who live in it, then we need other peoples and other lands which are
bereft of these qualities to be even able to formulate the very idea of
‘uniqueness’ and ‘extraordinarity’. In short, we need an ‘Other’ which is all
that we are not and vice a versa.
Many critics – and definitively the ‘humanists’ themselves – viewed
Blue Anatolia/Turkish humanism as a tolerant, highly syncretic and
humanistic perspective of history and culture.33 We believe that when it
comes to the question of the ‘Other’, Blue Anatolia, represented especially
by Halikarnas Balıkçısı, diverges significantly from the humanist line
stretching from Yücel to Ataç and Sinano÷lu. The first stance, ‘Anatoliacentric’ or ‘territorial’, hides behind the sophisticated facade of humanistic
rhetoric and supposedly more ‘humane’ reinterpretation of history a
nationalist project of the appropriation of Anatolia by the nation by way of
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marginalizing and excluding the ‘Others’ (Greeks) – expropriating Anatolia
from them – and by extension criticizing the very idea of Westernization
(since modern West is understood as the heir to the Greco-Roman
civilization). The other line, in contrast, sanctifies a certain notion of the
West as a source of all human progress by way of ‘alterizing’ the local Self
(‘the East inside us’) and of calling for a Turkish Renaissance based on the
Greco-Latin heritage. It must be noted here, though, that this ‘Eastern Other’
serves as the other ‘Other’ for Blue Anatolia as well, symbolically embodied
in the contrast between ‘blue’ (Anatolia) and ‘black’ (softas) in Sabahattin
Eyübo÷lu’s essays, and that the relationship of Blue Anatolia to the West is
far more complicated and contradictory, as it is in Kemalism itself (we will
briefly address the issue at the end of this essay). Let us now look at the
construction of the other in the two currents.
What most of Blue Anatolians agreed on was that the Golden Age of
Classical Antiquity was the product of Anatolia, and not of Greece. It was
not the Greeks, but the Anatolians – Ionians – who created the greatest and
most advanced civilization of Antiquity and generated such brilliant minds
as Homer, Thales, Democritos, Galen, Pythagoras or Hippocrates – all of
them natives of the Eastern Aegean. The same Ionians – themselves
migrants from the East – later passed their genes and culture onto the
Turks.34 Against the supposedly Romantic idealization of ancient Greece in
Europe and Western ‘Indo-europeanism’ Balıkçı stresses that almost
anything that is referred to in the West as ‘Hellenistic’ is in fact
Anatolian/Ionian, while Ionians have nothing in common with ‘Greeks’/
Hellens except for the linguistic bond. Even this bond is rather weak: the
Ionian dialect differs in many ways from ‘Hellenic’ Greek and even
‘Hellenic’ Greek has its origin in the Homeric ‘Ionian’ vernacular, claims
Balıkçı. No wonder than that ‘Hellenistan’ had never produced “anything
original”: “It is clear that the unique peculiarities that have been since time
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immemorial considered to be bearing Hellenistic characteristics belong on
the contrary to the Ionian and old Anatolian culture.”35
Athens and Sparta – the essence of Hellenism in Balıkçı’s view – are, in
striking contrast to the free, life-affirming, gender equal and science-oriented
society of Anatolia (Ionia), “oligarchic”, “fascist” and “racist”36, preying on
slaves, prosecuting scientists, having no sense of city planning and hygiene,
suppressing women, indulging in outmoded religious myths, and, maybe
most importantly, have produced an ‘idealistic’ philosophy that hindered the
advancement of humankind. It was the holy trinity of classical Western
thought, Socrates, Plato and Aristotle, and their followers, who, having
perverted and misunderstood the ‘rational’ and ‘pragmatic’ scientific ideas
of Ionian phusiologos and insisting on ‘ethics’, ‘metaphysics’ and
‘mysticism’, inhibited scientific progress for at least thousand years.37 If it
wasn’t for Athenian philosophy, humankind would have colonized other
planets a long time ago.38
The ‘inclusionist’ philosophy of Blue Anatolia, on the surface open to
embrace all cultures, obviously has its limits, and in the alterization of the
Greeks intersects with ‘standard’ nationalist streams in Turkey. In this sense,
Herkül Milas correctly observes that the ‘Anatolianist’ interpretation of
history is “not different from the nationalist project of legitimization [ulusçu
meúruiyet projesi]”39. Yet what sets Blue Anatolia aside from ‘Turkists’ and
allows it to appear more ‘universalistic’ and less prone to the dangerous
exaltation of ‘pure blood and breed’ is its stress on the hybrid character of
Anatolian culture(s).
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Located at the crossroads of three continents, Anatolia has always
served as a ‘bridge’ transferring peoples, knowledge and cultures from East
to West and enabling them to mix. Every great civilization, Balıkçı asserts,
was based on ‘crossbreeding’ among ideas, cultures, tribes, customs. Turks
are offsprings of all the peoples who have lived on the Anatolian soil, all of
them are their “Anatolian forefathers”.40 Turkish people are not related to
ancient Anatolia only by blood (by mixing with the local population), but
also – more importantly – by spirit. Azra Erhat, the translator of Homer into
Turkish, thus claimed that Homer’s epics would be easily understood by the
Turkish readership, since they were a part of its collective memory and
Greek and Turkish resembled.41 It was in this vein that another Blue
Anatolian, Sabahattin Eyübo÷lu, asserted that Anatolia was not conquered
by Turks, but that Turks were conquered by Anatolia because they mixed
with the local population and deeply absorbed elements of all cultures
preceding them – those of the Hittites, Phrygians, Greeks, Persians, Romans,
Byzantines – so that there was no trace left over from a pure “Turkish race”.
Eyübo÷lu therefore criticized Turkish nationalists for their searching for the
cradle of the Turkish nation somewhere in Inner Asia when it was right
under their noses, in Anatolia.42
If then the ‘true’ Turkish psyche was actually anchored in the spiritual
realm of Classical Antiquity, why did it not make manifest itself throughout
all the splendid Ottoman centuries? Why had there been no ‘Turkish
Renaissance’? The answer of Blue Anatolians was pretty simple: the full
development of the ‘blue’ Mediterranean culture was hindered by the ‘black
force’ of conservative softas (medrese students and scholars) that turned the
face of the Turks to the Arabic-Persian East and silenced for a time its Ionian
Anatolian identity. In a telling example, Eyübo÷lu writes how he once saw a
certain hoca, or religious teacher, in Bodrum who was harshly reproving
local fishermen for the colorful pictures and engravings on their boats and
called them sinful. “In this way the hoca severed one of our hands stretching
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possibly far back to the Old Greek world”, comments Eyübo÷lu on this
episode.43

From ‘Anatolimania’ to ‘Superwesternization’: The Language of
the ‘Humanistic Revolution’
Albeit the philosophy of Blue Anatolia was born of and aimed at
strengthening the feeling of pride and self-consciousness of being part of the
great Anatolian civilization(s) from which the modern world sprang, we can
find a deeply pessimistic and resigning undertone in some of the writings of
the group, especially in the 1950s and 1960s, arguably when the one-party
rule of hard-line Kemalists was over and it became clear that the ‘project of
humanization’ could not be forced upon the society from above. This
pessimism – contradictory to and chipping away at the ‘Anatolia-centric’
idealism – led sometimes to a staunchly uncritical perception of the West as
a solution to all problems and the only way to progress, relegating Anatolia
to a somewhat inferior role. (To be sure: This feeling had been present in the
writings of many Blue Anatolians from the very beginning of their career
and more than often goes hand in hand with their ‘Anatolian pride’). In an
essay from 1954, Eyübo÷lu says that everything of some value for mankind
“comes to the light only thanks to Europe and only the European mentality
(Avrupa kafası) can make use of it (...). Even if we admitted that the springs
of the deepest thoughts were in the East, these springs would have been
without Europe nothing more than dry fountains.”44 Likewise, Melih Cevdet
Anday identified as the most important characteristic of the Turkish society
its 150-year-long heading towards the West, a process that had been
fundamentally defining not only social actions but also shaping the arts.
Until Turkish society totally coalesces with the West, it is doomed to be a
mere apprentice whose progress is determined by its master, the West. In
one of his typical essays (from 1961), the West turns into a metaphysical
entity structuring everything non-Western: “The West knows us. They [the
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Westerners] were the first to write our history, they were the first to research
our language. They translated into their languages our poets, story writers
[and] novelists even much earlier than we had expected it.” It was only
through West, continues Anday, that Turks learned to appreciate the beauties
of their own cultural production. “And when a really great painter, a really
great poet will be born in this country they will again hurry to help us. They
just do it.”45
The glorification of the West had, however, been always immanent to
the first dimension of Turkish humanism, as we have hinted at before. To
analyze all intricacies of the very complex network of Turkish intellectual’s
attitudes towards the West / Westernization would exceed the scope of this
essay. What we would like to do instead is to focus on how the perception of
Westernization was connected to the issue of language and education. For
this exercise, we will draw our attention to two important ‘Turkish
humanists’ – Yakup Kadri and Nurullah Ataç.46
Yakup Kadri and Nurullah Ataç were profoundly convinced that the
transformation of language is an indispensable precondition for the
integration with Western civilization and that it would in its result lead to a
deep Westernization of minds. Since the Kemalist revolution had severed all
ties of the Turkish society with its Arabo-Persian heritage and Arabic and
Persian courses had been definitely removed from the curricula of Turkish
schools (in 1929), the old language, in their view, lost its semantic
substance. To be able to express the ideas of the new era Turks must pass
through a transformation similar to the one that took place in the thirteenth
and fourteenth centuries: As the creation of Ottoman Turkish resonated with
the Islamic civilization adopted by the Turks, Öztürkçe, the ‘pure Turkish’
could, in their view, articulate the ideas of modernity better then the
‘Oriental Ottoman’. Language was to throw aside its “Oriental Turkishness”
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(alaturkalık) so that Turkish would “correspond to Western thought, albeit
not losing its voice”47.
Yakup Kadri compared the language revolution to the continuation of
the War of Independence. Turkish was to be freed from the ‘colonialism’ of
the Arabo-Persian civilization and returned back to its ‘national’ essence.
This paradoxically meant to throw oneself into the thrall of Western
civilization: The revolution of language and letters was to enable Turks to
“enter Western society not through the back door, but straight through the
front door”48. According to Yakup Kadri, Atatürk believed that in this way
Turks would incorporate themselves into the international scientific
community and ascend the “hierarchy of civilized nations” – the only
obstacle standing in their way until now was their “démodé and jumbled
alphabet”.49 Nurullah Ataç and Yakup Kadri were very well aware of the
fact that language is not only a medium of transmission of ideas, but that in
the medium itself there are certain cultural and thought patterns encoded.
And exactly these ‘encoded structures’ in Turkish was what they wanted
their society to get rid of. The change of language would be followed by a
change of thinking in the young generation, and their mindset would be more
easily Westernized. The ‘Eastern mind’ would turn into something they
called Avrupalı kafası or Batı kafası – “the Western mind”. ‘Turkish
Prosperos’, Ataç believed, can be born only out of one of the next
generations, which will not be marked by their ‘Oriental experience’,
‘Oriental language’, or ‘Oriental culture’ and would grow up in the spirit of
Western humanistic ideals.
This is obviously one of the reasons why most Turkish humanists put so
much stress on including obligatory Latin and Greek classes into the
curricula of Turkish high schools and insisted on the balefulness of Ottoman
poetry for the young generation. Studying Latin and Greek would be, Ataç
believed, a tool of empowerment, of shaking off – with reference to
Shakespeare’s The Tempest – ones ‘Calibanness’, of becoming Prosperos:
Classical European education might wake up in the Turks similar ideas,
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feelings and reflections as they once did in Europeans. It might teach them to
think and perceive as Europeans do. Until Turks attained their new identity
they must “forget even the names of Fuzuli, Baki, Emrah, or Dertli” –
precisely because “our voice” reverberates in their poems, because they
express “our feelings” and contain “our identity” shaped by centuries. Only
after Turks took hold of the new identity could they return back to Diwan
poetry and Turkish music; however, they would no longer be bound to it
emotionally; they would perceive and judge it as “an Englishman or a
German would”.50
Moreover, because there was no ‘mature’ Turkish literature, Ataç
claimed, which would correspond to the life-affirming, man-oriented
aesthetics and subtlety of Western literature and which would be able to
educate young Turks in the spirit of humanism51, it must be translated and
appropriated from classical Greek and Latin literatures and children must be
taught how to read it.52 The ultimate goal would be to create “a literature
based on the Greco-Latin tradition”.53 Likewise, another ‘Turkish humanist’,
Hilmi Ziya Ülken, argued that translations from European classics as
absolutely indispensable if Turkey was to modernize.Since Turks do not
have any classics of their own, he maintained, they have to be nurtured by
Greco-Roman literature to be able to create them. In the same manner as the
translation and study of texts from Classical Antiquity ignited the European
Renaissance, it must be at the core of the Turkish “age of awakening”
(uyanıú devri).54
As Pascale Casanova has shown convincingly in her World Republic of
Letters, the appropriation (‘nationalization’) of Greek and Latin literary
sources was a way for those nations who were about to enter the world
literary space and the tough competition for recognition and respect taking
place there to aggregate literary capital they were lacking. So, for instance,
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saw German men of letters of the Romantic Period (19th century) translation
and emulation of Greek and Latin classics, this rich source of internationally
sanctified literary heritage, as a short cut into ‘world literature’ and a way to
‘refine’ or ‘civilize’ the German language in order to turn it into an
acknowledged language of literature.55 What Ataç and Ülken were trying to
achieve with their appeals, is exactly what Pascale Casanova calls “the
accumulation of linguistic and literary capital” by way of “intraduction”, i.e.
import of literary texts in form of translations.56 By doing this, Turkey would
annex and make its own a foreign literary heritage as a means of raising
national cultural wealth by which it could buy itself a ticket into the
(Eurocentric) world of ‘international’ literature. The ‘superwesternization’ of
this line of Turkish humanism comes here to full circle.

Turkish Humanism at its theoretical crest: Suat Sinano÷lu
The most coherent and detailed theory of ‘Turkish humanism’ was
written in 1961 by Suat Sinano÷lu, a professor at the University of Ankara,
first in French and 19 years later published in an enhanced version in
Turkish under the title Türk Hümanizmi (1980).57 Because this interesting
contribution to Kemalist thought seems to be largely forgotten nowadays and
because it offers the most comprehensive philosophical basis to the
‘humanistic’ undertaking in Turkey, we will now take a short detour and
analyze its main ideas in some detail.
In correspondence with Blue Anatolians, Sinano÷lu speaks about the
necessity of a ‘renaissance’ of the Turkish society by way of returning to
primordial human values contained in the texts of Classical Antiquity.
However, he never tries to construct the problematic and more or less
artificial tie between ancient civilizations of Anatolia, i.e. the founding
civilizations of the West, and the Turks as their heirs. He univocally includes
Turkey among “non-Western cultures”, though he ascribes to her a
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privileged position, since the Kemalist revolution unmistakably redirected
the course of her development towards the West. The only meaningful goal
the Turkish society must strive for is, in his opinion, a radical all-embracing
Westernization that would lead first to the West and finally away from the
West.
In a blatantly Orientalistic way Sinano÷lu defines Eastern societies as
being on the wrong track of the evolution of humankind, as reflecting a premodern and long obsolete stage of the West, as being bereft of all “conscious
powers” (bilinçli güçler) on a social, political and moral level and hence
being drifted away by the operations of the powers of nature and by
arbitrariness. This intuitive and chaotic way of life has hindered Eastern
societies to philosophically analyze the political, social and economical
systems and theories of the West in their proper historical context. They are,
instead, haphazardly adopting some of its elements out of context. Sinano÷lu
stresses that it is extremely important to grasp that there is a strong
connection between Socratic ideals and the declaration of human rights,
between the analysis of Sophocles’ tragedies and nuclear fusion. Without
understanding this relationship and without accepting that the source of
human progress is to be sought in the concept of dignitas hominis which
originates in Classical Antiquity, there is no remedy for the crisis-stricken
Turkish society. In concord with mainstream Turkish humanism, Sinano÷lu
sees education as the most important instrument for achieving this goal. He
goes so far as to write that Turkish children should be sent to Western
schools, if possibly very early in their life, before they are infected by the
“local way of thinking”, as he puts it.58
As the basis of Western education Sinano÷lu sees philology;
philological education structures the minds of men with humanistic ideals
and leads to a realistic and undogmatic recognition of what is “humane”
(insancıl olan). A precondition to any analysis of cultural questions in a nonWestern society must be therefore “philological epistemology” which is
peculiar to Greek and Latin philology.
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What is important here is that in contrast to Blue Anatolia Sinano÷lu’s
Turkish humanism was not to be produced spontaneously through “an
archeology of the mind” (where the Greco-Roman heritage was buried for
centuries) but had to be brought to life consciously and by coercive means
from above and had to critically reflect itself from its very beginning.
Precisely because Turkish society had nothing in common (and not because
it was rooted in) the world of Classical Antiquity, it must embrace and love
its ideas and ideals. The coexistence of the Greco-Roman thought and the
realities of modern Kemalist Turkey (with its Eastern heritage) and the
juxtaposition of them would be, through a dialectic of contrasts, so pregnant
in new questions and so striking that something truly revolutionary would be
born of it – “Turkish humanism”, a universal humanistic movement that
would enable Western thought to embrace the East and spread its humanistic
values to all of the non-Western world. Thus, Turkish humanism would join
the Greek, Roman and Italian humanisms, the French-Italian Enlightenment
and German neo-humanism as the final stage in the effort to advance
mankind. After totally absorbing Western critical thinking, in the end,
therefore, Turkish humanism would overcome the one-sidedness of the
Western “theoretical activity” (kuramsal etkinlik), enable the West to acquire
a multi-dimensional notion of itself and to achieve a universality applicable
anywhere outside its borders – which is, indeed, a very refined idea of how
to help the West to colonize the rest.
Sinano÷lu’s theory radicalizes and, in a way, ends the ‘project of
humanization’ whose first seeds were sown in the 1930s. After him Turkish
Humanism will remain only a remote theoretical exercise with little appeal
to the general public.

Kemalism, Occidentalism, and Perception of History
Though different in many details, Turkish Humanism did not stand
outside the Kemalist ideology; it was in fact one of its dimensions. It
intersected with Kemalism in its endeavor to create a historically and
culturally coherent entity that would resonate with the West, and its
proponents thought that this was achievable through an educational and
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cultural project of “humanization”. To live through the European experience
was to be reborn in European culture and at the same time to transcend it.
“To the West despite the West” was a Kemalist motto that goes for Turkish
humanism as well. Blue Anatolia also shared the Kemalist perception of
Turkish history that constructed strong historical and cultural bonds between
the Turkish nation and Anatolia. It “re-turcicized” Anatolia not through a
narrative of conquest and assimilation of non-Turkish cultures but through
the creation of close affinities between Turks and the Greco-Roman (or:
Ionian, ancient) history of Anatolia, highlighting the utmost hybrid character
of contemporary Turkish society.59
The early Kemalist ideology was not opposed to the idea of reimagining
Turkish identity as a part of European history. On the contrary, in an attempt
to establish firm bonds between Turks and Europe, official historiography
was pushing forward the thesis of the Turkish origin of ancient civilizations
(including the Mesopotamian and Greek ones), as was evident from the
contributions to the First Turkish Linguistic Congress (1932), a considerable
part of which was devoted to the relationship between modern Turkish and
ancient tongues, like Sumerian or Hittite, and to Indo-European and Semitic
languages. The same year, 1932, the participants of the First Historical
Congress in Ankara more or less agreed that Turks had created in prehistoric
times a very rich civilization in Central Asia, which formed a basis of the
greatest civilizations of humankind. Many works following up to the
congress were to support this thesis and revealed the Turkish origin of the
civilizations of Classical Antiquity.60
What both early Kemalist and Humanist thought shared was their
perception of the West as a not clearly defined, amorphous, monolithic
entity, which could be both negative (Balıkçı, Koç) and idealized (Eyübo÷lu,
Sinano÷lu). Therefore I would argue that Turkish humanism – similarly to
Kemalism – produced a certain version of ‘Occidentalism’ as a reaction to
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Western dominance and Western Orientalism, defined by Xiaomei Chen as
“a discursive practice that, by constructing its Western Other, has allowed
the Orient to participate actively and with indigenous creativity in the
process of self-appropriation, even after being appropriated and constructed
by Western Others.”61 The Turkish Occidentalism combines, to paraphrase
Chen, Western construction of Turkey with the Turkish construction of the
West, with both of these components interacting and interpenetrating each
other. This particular branch of Occidentalism served different purposes: it
was, both inwardly and outwardly, aimed at legitimizing and defending
Turkish nationhood and aspirations against Western prejudices and
imperialistic ambitions by stressing the historical connections and affinities
between the Turks and the West, or even by showing that most of Western
achievements had its roots in ancient civilizations that Turks are direct heirs
to (as Blue Anatolia claimed); and, in addition, it strove to awaken a new
consciousness of the nation’s history and ‘national pride’ in possessing the
land it inhabited. This all could be used to legitimize the possession of
Anatolia against other claims (Greek or Armenian revivalism, Western
imperialism) by a new historical narrative.
Blue Anatolia – and to a lesser degree Turkish humanism in general –
presents an uneasy relationship to history in the creation of “other
(hi)stories”. The esthetical consistency of history is very complicated in
these works, since they are rifted between a tendency to glorify the GrecoRoman (‘Ionian’) heritage of Anatolia, to derive all cultural manifestations
of the Western as well the Islamic civilization from its (pre-Turkish)
Anatolian origin and the need to see Turks as possessors and true heirs of
this heritage. Rewriting a “history whose original has been lost, or rather
never existed”62 is a characteristic that may be applied to the genre of
nationalist-historical writing per se, but this rupture between fiction and
reality is rarely so consistently aestetheticized as in the Blue Anatolian
project. The “archeology of historical memory” that the Blue Anatolians
carried out in their narratives belongs to one of the most interesting facades
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of Turkish historical thinking and offers an alternative narration to the
canonized history.
The second strand of humanism, which I have called ‘universalistic’, at
times indulges in an overtly uncritical ‘Occidentomania’, exaggerating and
almost mysticizing the power of the West, as we have seen. Yet again, its
goal was not different at its core from the aspirations of Blue Anatolia: what
all Turkish humanists tried to achieve, was, through an educational,
linguistic and cultural project, to enable Turkish society to live through the
Western experience of Enlightenment, but at the same time to overcome it
and create a unique Turkish Renaissance, a blend of West and East (albeit
under the firm control of ‘Western rationality’) and thus to gain the Turkish
nation a privileged place in the intellectual history of the world.

CONCLUSION
With Sinano÷lu’s theory and Ataç’s reflections the development of
Turkish humanism reached its climax. We can hear in them a late and
somewhat nostalgic voice of the radical Westernism of some Kemalists in
the early Republic combined with Hasan-Âli Yücel’s universalistic idea of
human progress at a time when nationalistic and religious agendas started to
gain the upper hand in the official as well as the popular discourses. The
intellectual current of Turkish humanism underwent an interesting evolution,
from the ‘neo-Hellenism’ or ‘neo-humanism’ of the circle around both the
journal Yücel and Yücel the Minister of Education to Blue Anatolia’s
‘Anatolian nationalism’, and finally to Ataç’s and Sinano÷lu’s strange blend
of Kemalist revolutionism, humanist universalism and radical Westernism.
The legacy of Turkish humanism may seem somewhat out of touch from the
realities of modern Turkey. But we would argue that especially the ‘mild
forms’ of the ‘Anatolian project’ have surely played an important role in the
self-perception of many Turks as ‘Mediterranean’ rather than Middle
Eastern. The role of Halikarnas Balıkçısı who created an immense mass of
texts – short stories, novels, essays, touristic guides, translations – that focus
almost exclusively on themes from ancient Anatolian history, geography and
folklore and their presence in the collective memory of the nation, should not
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be underestimated. Balıkçı’s continuing popularity among Turkish readers
ensures that the ‘Anatolian project’ is still – if not reflectively, at least
unconsciously – present in the minds of many Turks and that “it forms in
this or that way our thinking habits”, as one critic put it.63
If nothing else, the legacy of Turkish humanists may serve as a
counterweight and challenge to the dominant discourse of the TurkishIslamic synthesis and studying it may reveal some interesting aspects of the
evolution of Kemalist thought. Blue Anatolia’s notion of a ‘synthesis’ of all
cultures of Anatolia, past and present, and of the positive energy released by
intermingling and mixing of Anatolia’s peoples throughout its history, and
‘Turkish humanists’ insistence of ‘returning’ to or ‘(re)creating’ the ancient
Anatolian heritage of the Turkish nation is a refreshing alternative to the
more powerful, rivaling ideologies of Pan-Turkism or other forms of noninclusive nationalisms.
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CUMHURøYETøN YEREL BANKALARI
Sadık ERDAù*
ÖZET
1923 yılında øzmir’de toplanan øktisat Kongresi’nde alınan kararların hayata
geçirilmesiyle cumhuriyetin ilk yılları II. Meúrutiyet’ten sonra baúlayan ulusal
bankacılık akımının hızla geliúti÷i bir dönem olmuútur.
Uzun süreli savaúlar ve mübadele sonrası yaúanan göçler sonucu ortaya çıkan
boúluk, daha çok yerel bankalar etrafında örgütlenen ve sermayelerini birleútiren,
tüccar, üretici, sermayedar ve siyasetçi koalisyonu ile doldurulmuú ve bölgesel
ihtiyaçların karúılanması mümkün olmuútur.
Daha çok dıú satım amaçlı üretimin yapıldı÷ı ve Batı pazarına entegre olmuú
Batı Anadolu ve yaúanan savaúlarla daha fazla ihtiyacı duyulan tarımsal üretim
merkezlerinden Orta Anadolu’da gördü÷ümüz yerel bankalar a÷ırlıklı olarak tarım
sektörüne kredi verme amaçlı kurulmuúlar ve faaliyetlerini tek úubeli ve yetersiz
sermaye ile sürdürmüúlerdir.
Yerel bankalar, faaliyet gösterdikleri dönem göz önüne alındı÷ında yerel ve
bölgesel finansal sorunların çözülmesinde ve yabancı bankalarda yo÷unlaúan
mevduat ve kredi faaliyetlerinin azaltılmasında ve vatandaúta tasarruf düúüncesinin
oluúumunda önemli roller üstlenmiúlerdir. Ancak, yerel bankaların sayıları 1929
Ekonomik Krizi’nin Türk ekonomisine olumsuz etkileri di÷er taraftan merkezileúme
ve devletçilik politikaları çerçevesinde devlet ve büyük özel bankaların úubelerinin
yaygınlaúması sonucunda günden güne azalmıú ve zamanla tarihteki yerlerini
almıúlardır. Çok nadir de olsa bu, küçük sermayelerle kurulan yerel bankalardan
bazıları sonradan güçlenerek faaliyetlerine devam etmiú ya da daha büyük
bankalarla birleúmiútir.
Bu çalıúmanın konusu, Türk bankacılık tarihinde vilayet bankaları, mıntıka
bankaları, mahalli ya da yöresel bankalar olarak tanımlanan ve bizimde yerel
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bankalar olarak adlandırdı÷ımız bu model 1913 sonrası yaklaúık 20 yıl boyunca
izlenen millî iktisat anlayıúının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin dayanaklarından biri
olan “Misak-ı øktisadi” politikalarının bir yansıması olarak kurulan, daha çok tek
úubeli ve yerel sermayeli bankalardır.

Bu bankaların ortaya çıkmasına neden olan geliúmeleri politik ve
ekonomik olmak üzere iki baúlıkta toplamak mümkündür.
1-Politik Nedenler
1.1-Millî øktisat
økinci Meúrutiyet’in ilk yıllarında sermaye birikimi sorunu karúısında
baúvurulan çözüm yollarından biri yabancı sermayenin özendirilmesi iken
di÷er bir yol klasik iktisat teorisinin öngördü÷ü tasarruf yoluyla sermaye
birikimi oluúturmaya çalıúmaktı. Bütün çabalara ra÷men 1913 sonuna kadar
beklenen bu sermaye birikimi tasarruf yoluyla elde edilemedi ve bunun bir
sonucu olarak, Müslüman Türk giriúimci sınıf oluúturulamadı.
Balkan savaúlarından sonra øttihat ve Terakki yönetimi, Anadolu ve
Müslüman-Türk unsur merkezli bir siyasete yönelerek ekonomide millî
unsurları egemen kılmaya yönelik giriúimlerde bulundu. Millî iktisat
politikası bu giriúimlerin bütünüdür. Gerekirse savaúın yarattı÷ı kıtlık
koúularından yararlanarak ve devlet deste÷i ile bir yerli ve millî burjuvazinin
yetiútirilmesi gerekti÷ini, bunun hem mümkün hem de kalkınma ve
modernleúme için zorunlu oldu÷unu1 ileri süren bu politika, savaú sonrasında
øttihat ve Terakki’nin iktidardan düúmesiyle bitmemiú, kendisini
cumhuriyetin ilk yıllarında da göstermiútir. Öyle ki 1930 yılı sonlarında bile
Baúbakan øsmet Paúa muhalefet lideri Fethi Bey’in eleútirileri karúısında
hükümetinin politikalarını izah eder ve savunurken birkaç kez “millî iktisat”
politikası takip ettiklerini dile getirmektedir2.
Birinci Dünya Savaúı yılları, “millî iktisat” politikasının sonuç vermesi
açısından uygun bir ortam hazırladı. Savaú, devletin ekonomiye MüslümanTürk unsur lehine sonuçlar verecek müdahalelerde bulunması için yeni

1

Korkut Boratav, Türkiye øktisat Tarihi, ømge Kitabevi, Ankara, 2012, s. 27.
Bilsay Kuruç, Belgelerle Türkiye øktisat Politikası, C 1 (1929–1932), A.Ü. SBF Yayını,
Ankara, 1988, s. 121.
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fırsatlar yarattı. øttihat ve Terakki hükümeti bu uygulamayla Müslüman-Türk
giriúimci sınıf yaratmaya yönelik sermaye birikimini hızlandıracak spekülatif
kazançlara göz yumdu.
Bu dönemde bankacılık alanında en ilginç geliúmeler taúrada
görülmüútür. Savaú ekonomisinin bir sonucu olarak iktisadi gücü giderek
artan Anadolu eúref ve tüccarı, büyük çiftlik sahiplerini de yanlarına alarak
kredi sorununu çözmeye yönelmiúler, øttihat Terakki’den gördükleri teúvik
sonucu kısa sürede millî taúra bankaları kurmuúlardır3.

1.2-Mahmut Esat’ın Politikaları ve øktisat Kongresinin Etkileri
Cumhuriyetin kurucuları, 1920’li yıllar boyunca iktisadi kalkınmanın ve
modernleúmenin temel mekanizması olarak yerli ve millî bir burjuvazi
yetiútirilmesine gayret gösterdiler. Bu dönemeçteki önemli isimlerden biri de
øktisat Vekili Mahmut Esat Bey’dir. Bakanlı÷ı esnasında Köy Bankaları
yasasını hazırlamıú ve Ziraat Bankasını canlandırmaya çalıúmıútır.
Köy bankalarının Almanya, Fransa ve øtalya’daki olumlu sonuçlarına
bakarak bu uygulamanın baúladı÷ı gün, köylünün durumunun hızla
düzelece÷ine ve üretimin artaca÷ına inanan M. Esat’a göre bankalar,
ba÷ımsızlık mücadelesinin temel unsurlarından biri olacaktı4. Bakanlı÷a
gelmesinin hemen ardından Ziraat Bankası sorunuyla ilgilenen ve bankanın
sermayesinde ve úube sayılarında önemli bir artıú yaúandı. Bunun bir sonucu
olarak adı geçen banka 1923 yılının ilk altı ayında köylüye bir milyon liranın
üzerinde bir borç verdi5.
øktisat Kongresi ve bu kongrede dile getirilen millî iktisat politikası
uygulamalarını irdelemek dönemin iktisadi milliyetçilik anlayıúını
belirlemek için önem taúır. Millî iktisat düúüncesi kongrenin temelinde güçlü
bir úekilde yer alır. Kongrede ortaya atılan önlemlerin hemen hepsi tek bir
temel hedefe yönelmektedir: Millî ekonominin kuruluúunu ilerletmek ve

3

Zafer Toprak, Türkiye’de Millî øktisat (1908–1918), Yurt Yayınları, Ankara, 1982, s. 153.
ùaduman Halıcı, Yeni Türkiye Devletinin Yapılanmasında Mahmut Esat Bozkurt (1892–
1943), Atatürk Araútırma Merkezi, Ankara, 2004, s. 173.
5
Halıcı, a.g.e., s. 170.
4
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do÷makta olan cumhuriyetin sosyo-ekonomik temelini kısa sürede
oluúturacak ekonomik güçleri geliútirmek.6
Çiftçi, sanayi ve ticaret kesimi bankacılık konusundaki beklentilerini
øzmir’de toplanan Türkiye øktisat Kongresi’nde dile getirdiler. Tüccar grubu,
münasip bir isim altında bir ana ticaret bankası oluúturulmasını ve
hükümetin de bu bankaya bir sermaye koyarak iútirak etmesini isterken,
sanayi grubu “erbab-ı sanayie kredi yapmak, behemehâl bir sanayi
bankasının tesissi, ziraat ve köy bankaları hariç olmak üzere, hükümetin
Türkiye’de mevcut imtiyazlı ve hususi bankalar nezdinde teúebbüsat-ı
muessirede bulunmak suretiyle birkaç bankadan birer miktar sermaye tefrik
ettirerek husule gelecek mühimce bir sermaye ile bir sanayi bankasının
küúadının temini ile memlekette mütedavil sermayenin tezyidine
çalıúılmasını” talep ediyordu7. 1930 yılında yapılan Sanayi Kongresi’nde
bile sanayiciler karúılaútıkları kredi sorununa iúaret etmektedirler8. Zaten
Hükümetin kongreye sundu÷u raporda da bir finans, kredi sistemi alt
yapısının oluúturulması gere÷i ele alınıyordu.9
Kongrede iktisadi geliúme için millî bankaların kurulması ve
geliútirilmesinin önemine dikkat çeken øktisat Vekili Mahmut Esat Bozkurt,
millî bankacılık sisteminin kurulmadı÷ı sürece yabancı sermayenin baskısı
altında ülkenin ezilece÷ine inanmaktadır. Kurulacak millî bankaların
Türkiye’nin iktisadi siperleri olaca÷ını belirterek bu bankaların Türkiye’nin
inúasında alaca÷ı rolün önemini vurgulamıútır10. Yeni ekonominin geliúmesi
için ittihazı lazım gelen tedbirler ba÷lamında kredi müesseselerine de÷inen
M. Esat Bey, memleketimizin servet-i tabiyesi, sabitesi ve say’ı itibarıyla

6

Feroz Ahmad, øttihatçılıktan Kemalizm’e, Çeviri Fatmagül Berktay kaynak yayınları,
østanbul, 1999, s. 186–187.
7
A. Afet ønan, øzmir øktisat Kongresi 17 ùubat–4 Mart 1923, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara, 1989, s. 32–33,50 ve Gündüz Ökçün, “1923 yılında øzmir’de Toplanan
Türkiye øktisat Kongresinde Kabul Edilen Esaslar”, A.Ü. SBF Dergisi, XXII, S 1, 1968, s.
74–75 ve 94.
8
Millî øktisat ve Tasarruf Cemiyeti, Umum Merkezi, 1930 Sanayi Kongresi, Raporlar,
Kararlar, Zabıtlar, C I, Yayına Hazırlayan: Derviú Kılınçkaya, Bildiren Basın Yayın,
Ankara, 2003, s. 502 vd.
9
Yahya Sezai Tezel, Cumhuriyet Döneminin øktisadi Tarihi 1923–1950, Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, østanbul, 2002, s. 149.
10
øzmir Büyükúehir Belediyesi, øzmir øktisat Kongresi 17 ùubat–4 Mart 1923, øzmir Kent
Kitaplı÷ı, øzmir, 2001, s. 53–60.
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çok zengin oldu÷unu, ancak bütün bunlardan lazım oldu÷u gibi faydalanmak
için bir an evvel asri iktisadın en mühim amili olan zirai, ticari, sınai kredi
kurumlarımızı bir an önce oluúturulması gere÷ine dikkat çekerek,
Bakanlı÷ının Köy Bankaları yasasını meclise tevdi etti÷ini, ziraat ve sanayi
bankalarının da bütçeye eklendi÷ini vurgulayarak “Teúebbüs-ü úahsi ile
vücuda getirilecek” kredi kuruluúlarına kolaylıklar gösterilece÷ini
açıklamaktadır11.

2-Ekonomik Nedenler
Millî tüccar ve iú adamının ortaya çıkması öncelikle millî bankacılı÷ın
kurulmasına ba÷lıdır. Cumhuriyet hükümetleri savaú sonrası yanan ve
yakılan úehirlerin inúası, yeni bir baúkentin kurulması ve demir yolları
yapılması gibi büyük kaynaklar gerektiren giriúimleri dıú ve iú istikraz
olanakların kapalı oldu÷u bir dönemde gerçekleútirmek durumundadır.
Dünya Savaúı ve Millî Mücadele sonrasında Türkiye, o zamana kadar
hiçbir ülkenin karúılaúmadı÷ı ölçüde bir nüfus de÷iúimi sorunu yaúamıútır.
Bu büyük nüfus yer de÷iútirmesi sonucu sermaye, ticaret ve iú çevrelerine
hâkim Rum ve Ermeni nüfusunu büyük ölçüde kaybetmiútir. Ülke
ekonomisinin sürdürülebilirli÷ini sa÷lamak açısından bunların yerini
alabilecek Türk ticaret ve iú adamlarının yetiútirilmesi gerekmektedir. Bu ise
her úeyden önce dönüúümü sa÷layabilecek yeni bir kredi ve banka sisteminin
oluúumunda ba÷lıdır.
Bu dönemde Anadolu’da kurulan yerel bankaların daha çok demir yolu
güzergâhı üzerinde toplandı÷ı görülür. 19. yüzyılın sonundan itibaren
Anadolu’da Berlin-Ba÷dat demir yolu öncülü÷ünde demir yolunun
yapılmasıyla buralar ve buralara entegre kara yolu ile çevrili bölgelerde
bulunan toprak sahipleri ve tüccarların ellerinde bir sermaye birikimi oluútu.
1913’ten 1922 sonuna kadar devam eden savaú, bu brikimi hızlandıran
önemli bir etki yarattı. Zira savaúla beraber neredeyse úehirli nüfusu
beslemekle eúde÷er büyüklükte bir orduyu besleme zorunlulu÷u ortaya
çıkınca hububat pazarı oldukça büyümüútür. Anadolu’dan baúta østanbul

11

A. Afet ønan, øzmir øktisat Kongresi, s. 78.
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olmak üzere úehirlere hububat sevki, savaú yıllarının en karlı faaliyeti olarak
ortaya çıktı. Bu÷day nakli için vagon tahsisi edilen tüccar østanbul’a getirdi÷i
gıda maddelerini spekülatif karlarla pazarlama imkanı buldu. Benzer bir
birikim piyasa için üretim yapan zengin çiftçi katları arasında da görüldü12.
Öte yandan üretimin uzun yıllar boyu devam eden savaúlar nedeniyle
düúmesi ve ithalatın da bu süre zarfında durmuú olması yüzünden hem
fiyatlar yükselmiú hem de pazara açılan ürün oranı artmıútır. Bu durumun bir
sonucu olarak, baúta Konya, Ni÷de, Kayseri, Eskiúehir ve çevreleri olmak
üzere, hububat yetiútiren bölgelerde tüccar ve büyük toprak sahibi elinde
önceki dönemlerle kıyaslanamayacak bir servet oluúmasına neden
olmuútur13.
Yerel bankaların ortaya çıkıú nedenlerinden biride kredi talebidir. Uzun
süren savaú büyük ölçüde vadeli alıúveriúi ortadan kaldırmıú peúin para ile
ticaret yapma koúulunu getirmiútir. Osmanlı son dönemlerinde birçok
yabancı banka úubesinin faaliyeti Türkiye’nin savaúta oldu÷u ülkelerle
yapmakta oldu÷u dıú ticareti finanse etmeye dönüktür. Savaú bu ülkelerle
ticareti durdurunca bu yolla do÷an kredide ortadan kalkmıútır. Savaú
sonrasında izlenen millî politikalar dolayısıyla sistem içinde karúılanamayan
bir kredi talebi ortaya çıkmıútır.
Millî Aydın Bankası ve Manisa Ba÷cılar Bankası örneklerinde de
görüldü÷ü gibi yöresel ürünlerin, üretim ve satıúının örgütlenmesinde
uzmanlaúmıú tüccar ve üreticilerin daha çok øzmir’deki yabancı ve gayri
Müslim alıcıların bir araya gelerek üzüm incir ve tütün gibi ihraç ürünlerinin
fiyatlarını düúürmelerine karúı Türk üreticisini güçlendirmeye yönelik
tepkilerinde banka oluúumlarında ve örgütlenmelerinde önemli bir payı
oldu÷u söylenebilir.
1926 yılında hem ulusal hem de yabancı bankaların plasmanında önemli
bir daralma ortaya çıkmıú ve bu bunalımın etkisiyle kredi talebini mevcut
banka yapısıyla karúılanması zorlaúınca hızla birçok yerel banka
kurulmuútur. Öyle ki, 1920–1925 yılları arasında kurulan yerel banka sayısı

12

Boratav, a.g.e., s. 29.
Bu çerçevede özellikle Konya merkezli geliúmelere bakınız, Ahmet Atalay, Meúrutiyetten
Cumhuriyete Konya’da Kurulan Millî ùirketler ve Bankalar, Çizgi Kitapevi, Konya,
2011.
13
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5 iken 1926–1929 döneminde kurulan yerel banka sayısı 22’dir. Bunlar
genelde kısa vadeli ticaret kredisi veren anonim úirket olarak
kurulmuúlardır.14Zira 1926 yılında emtia fiyatlarının düúmesi üretici ve
tacirlerin büyük zarar görmelerine neden olmuú ve bu durum karúısında bu
bölgelere mal satan ithalatçı firmalarda etkilemiú, zarardan kaynaklanan
ödenemeyen krediler bankaların kredi vermelerinde daha ihtiyatlı
davranmalarına neden olmuútur15. Kredi piyasasında baú gösteren
daralmanın bir sonucu olarak dıú ve iç kaynaklar özellikle ihraç mevsimi
kabaran para talebini karúılamakta yetersiz kaldılar. Piyasadaki darlık, Türk
mali kurumlarının kısa vadeli borçlarını geri istemesiyle daha da vahimleúti.
Bu koúullar altında Türkiye’de yerel bankaların sayısında hızlı bir artıú
görüldü.
Aúa÷ıda ele alınan bu yerel bankaların birço÷u küçük sermayeli, yerel
tüccar bankalarıdır. Baúta bölge tüccarlarının bankacılık hizmetlerini ve
özellikle tarımsal ihraç ürünlerinin finansmanı baúta olmak üzere kredi
ihtiyacına cevap vermeye çalıúmıúlardır.

3-Kurulan Yerel Bankalar
3.1-Adapazarı Emniyet Bankası
1919 yılında komandit úirket olarak kurulan Adapazarı Emniyet
Bankası 1 A÷ustos 1928 tarihinden itibaren anonim úirkete dönüúmüútür.
Bilumum banka muamelatıyla iúbu muamelatın istilzam etti÷i di÷er
muamelatı ticariyeyi ifa etmek maksadıyla merkezi Adapazarı olmak üzere
25 sene müddet ve beheri 10 TL kıymetinde 20.000 hisseye münkasim
200.000 TL sermayeli teúkiline baúlanan16 bankanın kurucuları Tüccar



14

Oya Silier, “1923–1935 Döneminde Türkiye’de Bankalar ve Bankacılık”, Editör: Osman
Okyar-H. Ünal Nalbanto÷lu, Türkiye øktisat Tarihi Semineri, Metinler/Tartıúmalar,
Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 1975, s. 502.
15
Ça÷lar Keyder, Dünya Ekonomisi øçinde Türkiye 1923–1929, Yurt Yayınevi, Ankara,
1982, s. 158.
16
BCA, Fon Kodu, 30.18.1.1, Yer No:28.27.8.
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Arapzade Sait, ùakir Hamza, Kazım Hamza Beyler17 öncülü÷ünde Adapazarı
ve çevresinde mukim tüccar, fabrikatör, manifaturacı ve doktorlardır.

3.2-Adapazarı Türk Ticaret Bankası
Teúekkül tarihi 10 Nisan 1919 olan bankanın adı Adapazarı øslam
Ticaret Bankası iken 1928 yılından itibaren adını Adapazarı Türk Ticaret
Bankası olarak de÷iútirmiú olup kuruluú amacı, ticari senedat ve alelumum
menkul mallar mukabilinde akçe ikraz ve istikraz eylemek, mali, sınai ve
zirai her türlü teúebbüsatta bulunmaktır. Sermayesi beheri 5 TL kıymetinde
name muharrer ve Türk tebaasına münhasır olmak üzere 200.000 adet
hisseden müteúekkil ve 1.000.000 TL’dir18. Kurucuları Belediye baúkanı
Hacı Adem Beyzade øbrahim Bey öncülü÷ünde bir araya gelen tüccar,
komisyoncu ve emlak sahipleridir.1934 yılının sonlarına do÷ru mevduat
sahiplerinin paralarını çekmelerinden dolayı sıkıntılı bir vaziyete düúen
bankanın iúlemleri millî bankaların müdürlerince yapılan inceleme
sonucunda bankanın içinde bulundu÷u durumun sui niyetten veya usulsüz
iúlemlerden kaynaklanmadı÷ı tespit edilerek memleketin iktisadi hayatında
yer tutmuú Adapazarı Türk Ticaret Bankasının kuvvetli bir yardımla
kurtarılması faydalı ve lüzumlu görülerek bankanın tezyid edilecek
sermayesine
millî
bankalarla
beraber
hazinenin
de
iútiraki
19
kararlaútırılmıútır .Bu uygulama Türk bankacılık tarihinde ilk banka
kurtarma uygulaması olarak de÷erlendirilebilir. Bu geliúmeler sonrasında
11.12.1935 tarihi itibarıyla yatırılmıú sermayesi 2.200.000 lira olan bankanın
verece÷i teminat mektupları sermayesinin %75’ine çıkarılmıútır20.
Sermayesini 1968 yılında 30.000.000 TL’ye çıkaran banka Türk Ticaret
Bankası adıyla ve ulusal bir nitelikte faaliyet ederken 1997 yılında tasfiye
edilmiútir.


17

Hamit Tahsin-Remzi Sak, Sermaye Hareketi, Amedi Matbaası, østanbul, 1930, s. 267.
Tahsin-Sak, a.g.e., s. 258.
19
BCA, Fon Kodu: 30.18..1.2, Yer No:48.62..007 ve 49.74.17. Tezyid olunan 1.000.000
liralık sermayenin 250.000 liralık kısmına Hazine adına iútirak etmeye Maliye Vekili yetkili
kılınmıútır. Resmî Gazete, 26.12.1934, S 2890.
20
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:60.94..4.
18
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3.3-Bor Zürra ve Tüccar Bankası
6 Kasım 1921 tarihinde merkezi Bor olmak üzere Ni÷de milletvekili
Halit Hüsnü Bey öncülü÷ünde kurulmuútur. Erbabı ticaret ve zanaata ehven
úeraitle kısa vadeli ikrazatta bulunmak, alat ve edevatı ziraiye ile terakkiyatı
sanaiyeye hadim teúebbüsata giriúmek, avans yapmak, kambiyo, muamelatı
saireyi ticariye ve sınaiye ile bilumum banka muamelatı ifa eylemek21
amaçları güden bankanın kuruluú sermayesi 50.000 TL’dir. Kuruluú amacı,
ticaret ve zanaatla özelliklede ziraatla u÷raúan yöre ahalisine uygun úartlarda
kısa vadeli krediler sa÷lamak, ziraat aletlerinin teminiyle ziraat ve sanayinin
geliúimine yardımcı olmak,ziraat aletleri imal ve tamiri konusunda
giriúimcilere kredi sa÷lamak, yada úirket olarak bu türden giriúimlerde
bulunmak,yöredeki sulardan ya kendi hesabına yada di÷er bir úirketle
ortaklaúa elektrik üretmek,örnek çiftlikler meydana getirmek ve tüm
bankacılık hizmetlerini gerçekleútirmektir22.Bankanın kurucularından Ni÷de
milletvekili Halit Bey1925 yılında bankaya yardım amacıyla TBMM’de bir
takım giriúimlerde bulunmuú23,1960 yılında faaliyetlerini durdurarak 1965
yılında da kapanmıútır24.

3.4-Konya øktisadi Millî Bankası
1911 yılında ùirket-i øktisadiyye-yi Milliye adlı anonim úirketinin
Kurtuluú Savaúı sırasında Konya øktisad-ı Millî Bankası adını almasıyla
kurulmuútur25.ødare meclisi içerisinde Konya mebusu Kazım Hüsnü ve
Aksaray mebusu Kazım Bey de vardır26. Banka 1924 yılından itibaren27esas
mukavelenamesinin bazı maddeleri de÷iútirmeye baúlamıú ve bu durum

21

BCA, Fon Kodu, 30.18.1.1, Yer No:5.33..4
Serdar Sarısır, “Cumhuriyetin ølk Yıllarında Yerel Bankacılık Giriúimleri: Ni÷de Örne÷i”,
TÜBAR, XXVI, 2009 Güz, s. 203.
23
BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0., Yer No:7.42.22.
24
Sarısır, a.g.e., s. 204.
25
Gündüz Ökçün, “1909–1930 Yılları Arasında Anonim ùirket Olarak Kurulan Bankalar”,
Editör: Osman Okyar-H.
Ünal Nalbanto÷lu, Türkiye øktisat Tarihi Semineri,
Metinler/Tartıúmalar, Hacettepe Üniversitesi Yayını, Ankara, 1975, s. 420.
26
Tahsin-Sak, a.g.e., s. 303.
27
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:11.52..16.
22
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193028 yılı içerisinde iki defa olmak üzere ve 1937 yılında da devam
etmiútir29. Faaliyetlerine 1934–1937 yılları arasında ara veren30 bankanın adı
1955 sonlarına do÷ru teminat mektupları verecek bankalar listesinden
çıkarılmıú31 19 Mart 1957 tarihli hissedarlar genel kurulunda bankanın fesih
ve tasfiyesine karar verilmiútir32.

3.5-Konya Türk Ticaret Bankası
Merkezi Konya olarak her türlü banka muamelatıyla iútigal etmek üzere
50 sene müddetle ve 500.000 lira sermaye ile ve “Türk Ticaret Bankası” adı
altında olmak üzere, Eylül 1920 yılında Bakanlar Kurulu’nun verdi÷i izinle
kurulmuútur33.1930 lu yıllarda mali açıdan sarsıntı geçiren banka34 1943
yılında faaliyetlerini sonlandırmıútır35.

3.6-Eskiúehir Bankası
22.5.1927 tarihli ve 5216 sayılı kararname ile kurulmasına izin verilen36
banka, 21 Temmuz 1927 tarihinde Eskiúehir milletvekili, büyük toprak
sahibi ve tüccar Emin Bey öncülü÷ünde Eskiúehir ve Mihalıççık tüccarları
tarafından kurulmuútur. Alelumum Banka muamelatı, teúebbüsat-ı ziraiye,
sınaiye ve madeniye ve bunlara ait iúlerle iútigal etmek maksadıyla merkezi
Eskiúehir olan37 bankanın kuruluú sermayesi 500.000 TL olup di÷er
bankalarla kıyaslandı÷ında bu büyük bir rakamdır. Bankaya Eskiúehir özel
idaresi ve Eskiúehir Belediyesi de ortaktır. Banka 1935 yılından itibaren esas
mukavelenamesinde bir takım de÷iúiklikler yapmaya baúlamıú ve bu

28

BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:8.1.2 ve 16.82.6.
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No: 78.79.2.
30
Ökçün, a.g.e., s. 420.
31
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:141.101.16.
32
Ökçün, a.g.e., s. 420.
33
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:1.12..17.
34
Ökçün, a.g.e., s. 420.
35
Öztin Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında Geliúmeler, Türkiye
Bankalar Birli÷i Yayınları No: 71, Tisa Matbaası, Ankara, 1975.
36
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:24.32..19.
37
Aynı belge.
29
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ba÷lamda sermayeye dair 7. madde de÷iútirilerek sermaye artırımına
gidilmiútir38. Eskiúehir Bankası 1955’te Kütahya, Polatlı ve ønegöl’de, 1956
yılında da Tavúanlı, Emirda÷ ve Bozüyük’te úubeler açarak yerel kimlikten
kurtulma yolunda önemli adımlar atmıú, 1964 sonunda da verebilece÷i
teminat mektupları sermaye ve ihtiyaç akçeleri toplamının %75’ine
çıkarılmıú olan Banka, 1999’da Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na 2001’de
Etibank A.ù’ne devredilmiútir.

3.7-Akhisar Tütüncüler Bankası
Eylül 1924 tarihinde merkezi Akhisar’da olmak üzere Saruhan
milletvekili Reúat Bey öncülü÷ünde Akhisar, Manisa, Gördes, øzmir,
østanbul, Ankara, Kırka÷aç ve Soma’dan yaklaúık 250 tüccar, emlak ve arazi
sahipleri ve Millet Vekilleri tarafından kurulmuútur39. Kuruluú sermayesi
500.000TL olan bankanın 70.000TL’lik hisse senedi Maliye Bakanlı÷ına
aittir. 1927 yılında bankada en çok hisse sahibi Maliye Bakanlı÷ı ile TC.
Ziraat Bankasıdır. 1930’larda bu durum devam etmiúse de 1940 yılında
sermayede ikinci büyük pay “mühendisler grubu” diye adlandırılan kiúilere
geçmiútir.40Banka 1937 de øzmir’de, 1953 yılında Mu÷la ve Gördes’de birer
úube açmak için Bakanlar Kurulu’ndan izin almıútır41.1950’lerden sonra
Bakanlık ve Ziraat Bankasına ait hisse sayılarının azalarak hisselerin belli
ellerde toplandı÷ı görülmektedir. Kuruluú senedinde hisse senetlerinin Türk
vatandaúlarına münhasır oldu÷u söylenen Banka Nisan 1954 tarihinden
itibaren Türkiye Tütüncüler Bankası42,1980’de Tütünbank, 1996’da
Yaúarbank adını alarak ulusal bir banka kimli÷ine bürünmüú ve 1999’da
tasfiye edilmiútir.


38

BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, 11.2.55.
Kurucuların tam listesi için bakınız; Akhisar Tütüncüler Bankası Esas Mukavelenamesi,
s. 4–14.
40
Ökçün, a.g.e., s. 444.
41
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:82.20..12. ve 133.80..2.
42
Hamdi Do÷an, “Cumhuriyet Döneminde Yerel Bankacılık: Akhisar Tütüncüler Bankası
Örne÷i”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl 2012, C 9, S
18, s. 408.
39
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3.8-Manisa Ba÷cılar Bankası
Millî iktisat politikalarının zirvede oldu÷u 1917 yılında merkezi Manisa
olmak üzere aralarına milletvekillerinin de bulundu÷u ço÷u øttihat ve
Terakki mensubu tüccar, ba÷cı, arazi ve çiftlik sahibi tarafından kurulmuú
olup43kurumsallaúmasıyla sonuçlanacak asıl faaliyetlerine Cumhuriyet
döneminde baúlayabilmiútir44. Mahsulat-ı araziyeden bilhassa üzüm
ticaretiyle ba÷ların ıslahatına ait muamelatı icra ve para ikraz etmek gibi
muamelatı maliye ve sarrafiye ifa eylemek amacı güden bankanın sermayesi
nama muharrer ve hamillerinin Türk (önceleri Osmanlı) olaca÷ı kayıt altına
alınmıútır45.1953 yılında øzmir, Salihli, Turgutlu,1954’te Alaúehir ve 1955’te
de Demircide úube açılmasına Bakanlar Kurulu’nca izin verilmiú,1954
yılında ana sözleúmesinde de÷iútirilmesi ve sermayesinin 2.000.000 liraya
çıkarılması kararlaútırılmıú46olan banka, sonraki dönemlerde Türkiye
Ba÷cılar Bankası adını almıúsa da 1984 yılında tasfiye edilmiútir.

3.9-Millî Aydın Bankası
Birinci Dünya Savaúı’ndan hemen önce kurulan banka Aydın incir
üreticilerine ikrazatta bulunmak amacıyla kurulmuútur47. Kurucuları baúta
incir olmak üzere pamuk ve zeytin üreticileri, tacirler, komisyoncular olup
ço÷u øttihat Terakki mensubudur48. 100.000 lira sermayesi bulunan Bankanın
hisse senetleri nama muharrer olarak ve münhasıran Türk tebaasına satılmak
üzere tanzim olundu÷u kayıt altına alınmıútır49.1933 yılında esas
mukavelenamesinde de÷iúikliklere baúlanan Millî Aydın Bankası,
22.11.1934 tarihinde 5.maddesine “emvali gayrimenkule mübayaa etmek”

43

Manisa Ba÷cılar Bankası Nizamnamei Dâhilîsi, Suhulet Basımevi, øzmir, 1938, s. 3–4.
Ayrıca kurucuların Osmanlı arúiv kayıtlarından çıkartılmıú bir baúka listesi için bakınız.
Nejdet Bilgi, “Manisa Ba÷cılar Bankası: Kuruluú ve Örgütlenme Süreci (1917–1927)”, Tarih
øncelemeleri Dergisi, XXVIII, 1, 2013, s. 113–114.
44
Bilgi, a.g.m., s. 119 vd.
45
Manisa Ba÷cılar Bankası Nizamnamei Dâhilîsi, s. 7.
46
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:137.97.13.
47
Tahsin-Sak, a.g.e., s. 277.
48
Ökçün, a.g.e., s. 422-423.
49
Mili Aydın Bankası Türk Anonim ùirketi Esas Mukavelenamesi, Bilci Matbaası, øzmir,
1942, s. 6.
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fırkasını eklemiútir50. 1947’de teminat mektupları toplamı sermayesinin
%75’ine çıkarılmıú51 olan banka sonraki dönemlerde Tariúbank adını
alacaktır52.

3.10-Ni÷de Çiftçi ve Tüccar Bankası
16 Haziran 1926 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla53 merkezi Ni÷de de
olmak üzere kurulmuú ve 1 Kasım 1926 tarihinde faaliyete geçmiútir.
Kurucuların büyük ço÷unlu÷unu Ni÷de ve civarı tüccarlarının oluútururken
Ni÷de milletvekilleri de kurucular arasındadır. Kuruluú sermayesi 50 bin TL
olan bankanın ana sözleúmesinde hisse senetlerinin yalnız Türk uyruklarına
münhasır olaca÷ı öngörülmektedir. Banka, ziraat, ticaret ve zanaatla u÷raúan
Ni÷de ahalisine uygun úartlarla ve kısa vadeli kredi vermek, ziraat aletlerini
temin etmek, zirai ve sınai geliúimi sa÷layacak giriúimlerde bulunmak ve her
türlü bankacılık hizmetlerinde bulunmak amacını gütmektedir.1928–1930
yılları arasında Ni÷de özel idaresi bankanın hisse senetlerini satın
almıútır.9.7.193054 ve 8.4.193855 tarihlerinde bankanın ana sözleúmesi
maddelerinin bazılarının de÷iútirildi÷i görülmektedir. Banka 1936’ya kadar
baúarılı olmuúsa da ortaklar arasında itilaf çıkması ve politik nedenlerle 1942
de fesh edilmiútir.

3.11-Afyonkarahisar Terakki-i Servet Bankası
9 Mayıs 1926 tarihli Bakanlar Kurulu kararı üzerine56 Eylül 1926
tarihinde merkezi Afyonkarahisar olmak üzere, aralarında emlak sahibi,
tüccar, ö÷retmen, eczacı, imalatçı, din dersi ö÷retmeni, müezzin gibi bölge
önde gelenleri tarafından kurulan bankanın sermayesi tamamı ödenmiú 100

50

BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:49.79.12.
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:114.63.6.
52
Hüsnü Erkan vd., Millî Aydın Bankası, Tariúbank, Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih
Vakfı, øzmir, 1993.
53
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No:19.39.6.
54
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:12.49.4
55
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:82.29.13
56
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No:19.30..11.
51
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bin TL’dir.1971 tarihinde sermayesi 1.000.000 TL’ye çıkan banka 1931 ve
1935 yıllarında ana sözleúmesindeki bazı maddeleri de÷iútirmiú57ve sonraki
yıllarda Hisar Bank adını almıútır.

3.12-Nevúehir Bankası
Bakanlar Kurulu’nun 9 Kasım 1926 tarihli olurunu58 takiben 10 ùubat
1927 tarihinde, merkezi Nevúehir’de olmak üzere milletvekili Kadızade
Nevúehirli Ata Bey öncülü÷ünde Ticaret Odası ve bölge tüccarlarından
oluúan 49 kiúi tarafından kurulmuútur. Yerel bankalar içerisinde kurucular
arasında tek kadın bulunan banka Nevúehir Bankasıdır. Ticaret, zanaat ve
ziraat erbabına kısa vadeli borç vermek, alat ve edevat-ı ziraiye ile zirai ve
sınai geliúmeye yönelik teúebbüste bulunmak, avans yapmak alat ve edevat-ı
ziraiye imal ve tamir etmek üzere imalathane açacak olan úahıs veya
úirketlere borç vermek yada úirketçe bu gibi giriúimlere teúebbüs etmek
elektrik tesisatı vücuda getirmek ve di÷er ticari ve sınai faaliyetlerde
bulunmak59 amacıyla kurulan bankanın kuruluú sermayesi 50.000 TL’dir.
Ana sözleúmede öngörülen 21 yıllık süre 31 Aralık 1927 tarihinde sona
erdi÷inden dolayı bankanın tasfiyesine karar verilmiútir.

3.13-Kocaeli Halk Bankası
Bakanlar Kurulu’nun 26.1.1927 tarih ve 22444 sayılı kararnamesiyle
kurulmasına izin verilen60 ve yaprak tütün, manifatura, kantariye ve un gibi
mamul ürünlerin ticaretini yapan tüccarlar tarafından kurulan bankanın idare
meclisi Hüseyin Bedrettin, tütün tüccarı Mustafa Sabri, Tüccardan Rai, Hacı
ùefik, Hazımzade Osman Zeki ve Nazif beylerden oluúan banka 7 Mart 1927
de teúekkül olmuútur.61Ticari senetler, esham ve emvali menkule, tüccari

57

BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 21.43..4.; Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No 24.73..14 ve
Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:54.39..9.
58
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:21.68.7.
59
Nevúehir Bankası Türk Anonim ùirketi Esas Mukavelenamesi, (Yayım yeri yok), 1936,
s. 3.
60
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No:22.85..20.
61
Hamit Tahsin-Remzi Sak, Sermaye Hareketi, Amedi Matbaası, østanbul, 1930, s. 280.
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itibar mukabilinde ikraz ve istikraz ve her nevi banka muamelatı amacıyla
kurulan banka 50.000 sermaye ile ve merkezi øzmit’te olmak üzere
kurulmuútur.

3.14-Denizli øktisat Bankası
Bakanlar Kurulu’nun 30.01.1927 tarihinde kurulmasına izin verdi÷i62
banka Denizli ve Aydın milletvekilleri ile zahire, hububat, tuhafiye, iplik,
urgan, halat, av derisi, un ve bunun gibi alanlarda ticaret yapan kiúilerce
iúlemlerinin tamamlanmasından sonra 10 Nisan 1927 tarihinde ve merkezi
Denizli’de olmak üzere kurulmuútur. Kanunen memnu olmayan tediye
edilmiú sermaye ve ihtiyat akçeleri yekûnunu aúmamak úartıyla do÷rudan
do÷ruya veya iútirak tarikiyle ticari ve iktisadi ve sınai her türlü iúleri
yapmak63 üzere kurulan bankanın kuruluú aúamasında sermayesi 100.000
TL’dir. Denizli øktisat Bankası nüfusunun üçte ikisinin dokumacılıkla
meúgul olan Denizli ve çevresinde temel ihtiyaç maddesi olan ipli÷in yerinde
ve bol miktarda temini için 5000 i÷li bir iplik fabrikası açmıútır64. 1931
yılından itibaren esas mukavelenamesinde bir takım de÷iúiklikler yapan
banka,1937 yılında sermayesini 150.000 lira65,1951’de de 200.000 lira66
artırmıú ve teminat mektubu toplamı sermayesinin %75’ine
çıkarılmıútır67.Bankanın sermayesi 1955 tarihinde 1.000.000 TL ye çıkmıú
ve tamamı ödenmiútir. Sonraki dönemde bankanın adı øktisat Bankası olarak
de÷iútirilerek ulusal bir bankaya dönüútürülmüútür.

3.15-Akseki Ticaret Bankası
Akça ikraz, poliçe, çek ve bilumum senedat-ı ticariye iskonto etmek,
kefalet ve rehin mukabilinde veya idare meclisi kararıyla açıktan hesab-ı cari

62

BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No:22.87..7.
Denizli øktisat Bankası Türk Anonim ùirketi Esas Mukavelenamesi, Hanri Zelliç ve
Mahdumu Basımevi, østanbul, s. 3.
64
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:72.14.16.
65
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:109.61.3.
66
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:126.70.10.
67
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:135.33.15.
63
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veya kredi küúat ve idare meclisi kararıyla teminatsız kefalet senedi ve kredi
mektupları ita etmek, bilumum emtiayı ticariye komisyonculu÷u yapmak ve
idare meclisi kararıyla her nevi emtiayı ticariye alıp satmak ve idare meclisi
kararıyla müessese ve ticarethane ve úahsiyeti ticariyelerin alım ve satımı
için vukuu bulacak iútirak ve tekliflerini kabul etmek ve her nevi bankacılık
muamelatı icra eylemek amacıyla merkezi øzmir olmak üzere68, Aksekili 6
tüccar ve ma÷aza sahibi69 tarafından 29 Haziran 1927’de kurulmuútur. Millî
mücadele sonrasını izleyen yıllarda bankanın kurucuları Türk Gençleri
Ticaret Teshilat Sandı÷ı Kooperatif ùirketini kurarak øzmir, Aydın, Ödemiú,
Nazilli, Çine, Salihli, Tire, Uúak, Akúehir, Konya, østanbul, Söke, Antalya,
Edremit, Kırka÷aç, Bayındır, Akseki, Ankara ve Karaburun gibi úehir ve
kasabalardaki kunduracı, manifaturacı, tuhafiyeci ve ticaret yapan kiúilerin
bütün muamelelerini Akseki Ticaret Bankası’na tevdi ve intikal ettirerek
Kooperatif ùirket kurucularını Bankanın hisse senetlerini almaya teúvik
ederek geniú bir alana yayılmıútır. Kuruluú sermayesi 250.000 TL olan
bankanın hisse senetleri Türk vatandaúlarına münhasırdır. 1937, 1942, 1950
ve son olarak 1956 yıllarında ana sözleúmesinde bazı maddelerin Bakanlar
Kurulu kararıyla de÷iútirildi÷i görülen70banka 1959 yılında faaliyetlerini
sonlandırmıútır71.

3.16-Akúehir Bankası
1916 sonlarına do÷ru merkezi Akúehir’de olmak üzere kurulan 3.8.1924
tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla72Akúehir øktisat Anonim ùirketi’nin
unvanının Akúehir Bankası olarak de÷iútirilmesi ile kurulmuútur. Bankanın
kuruluú amacı ve faaliyet alanları, her nevi teminat ve tahvilat ve emtia-ı
ticariye ve emvali menkule merhunatiyla ve hiliyat mukabilinde ve kefil-i
úahsi ile avans ve ikrazatta bulunmak ve itibar-ı mali açmak ve her nevi çek

68

BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No:24.24..19. Akseki Ticaret Bankası Türk Anonim
ùirketi Esas Mukavelenamesi, Dereli Basımevi, øzmir, s. 3-4.
69
Kurucuların tam listesi için bakınız; Akseki Ticaret Bankası Türk Anonim ùirketi Esas
Mukavelenamesi, Dereli Basımevi, øzmir, s. 4.
70
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:78.73..13. ve aynı Fon Kodu olmak üzere, Yer
No:99.81..7., Yer No:124.91..20., Yer No:144.85..20.
71
Akgüç, a.g.e., s. 32.
72
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:10.38.17.
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ve kambiyo ve iskonto muamelesi içre ve bilumum banka muamelatıyla
iútigal etmek ve Türkiye dâhilinde ve icap eden mahallerde komisyon
muamelatı yapmak ve memalik-i ecnebiyede ticaret emtiasını sevkle satmak,
esham ve tahvilat alıp satmak ve komisyon úubelerine sevk edilecek emtiaya
mukabil sahiplerine avans ita etmek ve bankaya muktezi emvali gayri
menkule’ye temellük edebilmek73 olarak açıklanmaktadır.Merkezi Akúehir
olan ve 50 sene müddetle kurulan bankanın kurucuları, Kurrazade Hacı
Mehmet Efendi, Kurrazade Hacı Bekir Efendi ve Aka÷azade Abdullah
Efendi olup, bu kiúiler afyon, bu÷day, arpa, yapa÷ı ve manifatura
tacirleridir. Bankanın sermayesi beheri on lira kıymetinde 100.000 hisseye
münkasim 1.000.000 lira olup nama muharrer ve Türklere münhasırdır74.
Akúehir Bankası, Mayıs 1932 tarihinde belediye ile yaptı÷ı sözleúme ile
Akúehir’in içme suyu tesisini yapmayı, iki yıl sonra yapılan bir baúka
sözleúme ile de Akúehir’de elektrik tesisatı yaptırma imtiyazını üzerine
almıútır75.1930 ve 1953 yıllarında ana sözleúmesinde bir takım de÷iúiklikler
yapan bankanın 76 hissedarları arasına 1930’lu yıllarda Konya Evkaf ødaresi
ve Adapazarı Türk Ticaret Bankası da katılmıútır. Kısa sürede hisselerinin
yarısına sahip olan ATTB, Akúehir Bankasının idaresini ele geçirdi ise de
1966 yılında yapılan hissedarlar genel kurulu kararıyla tasfiye edilmiútir77.

3.17-Bor Esnaf Bankası
Bakanlar Kurulu’nun 2 Mayıs 1928 tarihli onayı78 sonrasında Ni÷de
milletvekili Müftüzade Halit Hüsnü Bey ve tüccardan Çolakzade Nuh Bey’in
öncülü÷ünde merkezi Bor olmak üzere Bor’un önde gelen tüccar ve arazi
sahipleri tarafından 19 Haziran 1928’de kurulmuú olup amacı, erbab-ı ticaret
ve zanaata ehven úeraitle kısa vadeli ikrazatta bulunmak ve muamelat-ı
saire-i ticariye ve sınaiye ile bilumum banka muamelatını icra

73

Akúehir Bankası Nizamnamesi, Do÷an Matbaası, Afyon, 1935, s. 1.
A.g.e., s. 2.
75
Ökçün, a.g.e., s. 429.
76
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No: 12.47..14. ve Yer No: 126.63..6.
77
Ökçün, a.g.e., s. 430.
78
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:28.27.9.e.
74
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eylemektir79.30 sene müddete ve beheri 5 TL kıymetinde nama muharrer
5.000 hisseye münkasim 25.000 sermayesi vardır80.1930’larda fahiú faiz (%
9 faiz + %15 komisyon)aldı÷ı ihbar edilen banka81 16 Aralık 1949 tarihli
genel kurul toplantısında fesih ve tasfiye edilmiútir.

3.18-øzmir Esnaf ve Ahali Bankası
8 Ocak 1928 tarihli Bakanlar Kurulu oluru sonrasında82øzmir Valisi
Kazım Paúa önderli÷inde úehirdeki tüccar, Tayyare ve Muallimler
Cemiyetleri reisleri, Kasaba Demiryolları baúmüfettiúi Ali Rıza Bey
tarafından Ocak 1928 tarihinde, merkezi øzmir’de olacak úekilde
kurulmuútur. Ahalinin iktisadi seviyesini yükseltmek, zirai, sınai istihsal
kudretini artırmak, ayrı ayrı her meslek erbabının, tacirin, rençberin,
sanatkârın, küçük esnafın, iúçinin mali itibarlarını takviye ve temin eylemek,
inkiúaflarına mani olan esbap ve avamili hükümsüz bırakmak, halkın mali
kudretini gene halkın temin-i saadetine tevcih eylemek ve bütün bu gayeler
için, her türlü banka muamelatını ifa, san’at, ziraat, ticaret, nafıa ve maden
iúlerine ait teúebbüsatta bulunmak ve bunları alakadar eden bütün
muameleleri icra, teúebbüsleri kolaylaútırmak itibarıyla her türlü eúya ve
levazımı istihsal ve imal veya sair suretlerle bunları tedarik ve alelumum
inúaat deruhte eylemek ve bu hususat için úirketler tesis-gerek nam ve
hesabına ve yerli ecnebi müessesat ile müútereken-veyahut bilvekale mezkûr
müesseseler nam ve hesabına deruhte ve icra etmekten ibarettir.83 Elli sene
müddetle kurulan bankanın kuruluú sermayesi beheri 10 TL kıymetinde
100.000 hisseye münkasim yarısı ödenmiú 1.000.000 TL’dir. Banka bu
sermaye yapısıyla yerel bankalar içerisinde en güçlü olanıdır. Banka
kuruluúundan hemen sonra øzmir’in Karúıyaka semti ile sınırı olan mevkilere
elektrik tesisatı yapılması imtiyazı talebinde bulunmuútur84. Aralık 1959


79

Bor Esnaf Bankası Türk Anonim ùirketi Esas Mukavelenamesi, Yeni Mersin Matbaası,
Mersin, s. 4.
80
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:28.27.9.
81
Ökçün, s. 439.
82
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No:27.73..11.
83
øzmir Esnaf ve Ahali Bankası Türk Anonim ùirketi Esas Mukavelenamesi, Meúher
Basımevi, øzmir, s. 4.
84
BCA, Fon Kodu: 230..0.0.0, Yer No:119.14..2.
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tarihinde sermayesini5.000.000 TL’ye çıkaran Bankanın 11.116 hissedarı
bulunmaktadır85.Banka sermayesini arttırdı÷ı tarihte ismini Ege Bank’a
çevirerek ulusal bir banka niteli÷i kazanmıútır86.

3.19-Ermenek Ahali Bankası
3 Eylül 1927 tarihinde merkezi Ermenek’te olmak üzere kurulan
bankanın kurucuları arazi ve emlak sahibi tüccar ve kasabanın ileri gelen
zenginleridir. Dâhile ve harice keúide olunmuú emre muharrer senedat ile
bilumum senedat-ı ticariye iskonto etmek ve emtia-ı ticariye, nukud ve gayri
nukud emval ve emlak ve borsalara kabul edilmiú tahvilat ve tahvilat
kuponları87 gibi bankacılık iúleriyle iútigal eylemek maksadıyla merkezi
Ermenek olmak üzere ve 30 sene müddet ile kurulan bankanın kurucular, o
tarihte Cumhuriyet Halk Fırkası mensuplarıdır88. Kuruluú sermayesi
100.000TL olan bankanın esas mukavelenamesinde 13.6.1938 tarihinde
kapsamlı bir de÷iúikli÷e gidilmiú89ve kısa bir süre sonrada 1942 yılında
tasfiye edilmiútir.

3.20-ùarki Karaa÷aç Bankası
Isparta milletvekili Karaa÷açlı Abdülkerim Efendizade Ahmet
Mükerrem ve Ispartalı Tahir Paúazade Hafız øbrahim Beyler ile Karaa÷aç
Müftüsü ve Belediye Baúkanı öncülü÷ünde tüccarlar tarafından 29 Kasım
1927 tarihinde merkezi ùarki Karaa÷aç olmak üzere kurulmuútur. Kuruluú
sermayesi 100.000 TL olan bankanın hisse senetleri nama muharrer ve
Türklere münhasırdır.


85

Ökçün, a.g.e., s. 451.
Sabri Yetkin-Erkan Serçe, øzmir Esnaf ve Ahali Bankasından Egebank’a 1928–2000,
Tarih Vakfı Yurt Yayınları, østanbul, 2000.
87
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:24.24..16.
88
Ökçün, a.g.e., s. 451.
89
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:83.52.12.
86
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1931 yılında ana sözleúmesinin 5.maddesini de÷iútiren90 banka, 1933,
1948 ve 1956 yıllarında da benzer bir de÷iúikli÷e gitmiútir. Adını 1954
yılında teminat mektupları kabul edilecek bankaları gösteren 2/1696 sayılı
kararnameye ekleten banka91 8.5.1963 tarihinde bu listeden çıkartılmıú92 ve
20 gün sonrada mevduat kabul yetkisi geçici olarak kaldırılmıútır93.
Bankanın sermayesini mevzuatta öngörüldü÷ü gibi 500.000 TL’ye
çıkamayaca÷ını bildirmesi üzerine hisse senetleri bir baúka grup tarafından
satın alınarak sermayesi 500.000 TL’ye çıkartılmıú ve adı Sa÷lık Bankası’na
dönüútürülmüútür94.

3.21-Ürgüp Zürra Ve Tüccar Bankası
Bakanlar Kurulu’nun 29.03.1927 tarihli oluru ile95Ni÷de milletvekilleri,
Ürgüp Belediyesi, Ticaret Odası ve Muallimler Birli÷i öncülü÷ünde tüccar
ve arazi sahipleri tarafından 3 Haziran 1928 tarihinde merkezi Ürgüp olmak
üzere teúekkül etmiútir96. Kuruluú sermayesi 30.000 TL olan bankaya 1939
yılında yaptı÷ı genel kurul toplantısında Ürgüp Belediye baúkanı tarafından
Ürgüp’e elektrik ba÷lanmasını finanse etmesi veya Belediyeye bu konuda
kredi açması teklif edilmiú97ve aynı yıl bankanın esas sözleúmesinde bir
takım de÷iúiklikler yapılmıútır98.1949 yılında yönetim kurulu tavsiyesi
do÷rultusunda faaliyetlerine son vermiútir99.


90

BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:17.5..6, Yer No:33.8.7, Yer No:116.19.11 , Yer
No:141.117.16.
91
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:136.54..3.
92
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:170.25..3.
93
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:170.27..20.
94
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:170.25..3. ve Ökçün, a.g.e., s. 452-453.
95
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:23.20.16.
96
Tahsin-Sak, a.g.e., s. 304–305.
97
Emin Özdemir-Ali Çakırbaú, “Cumhuriyetin ølk Yıllarında Nevúehir’de Bankacılık
Faaliyetleri; Nevúehir Bankası T.A.ù ve Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası T.A.ù”, Turkish
Studies, International Periodical for the Languages, Literarture and History of Turkish
or Turkic, Volume 8/5 Spring 2013, s. 567.
98
BCA, Fon Kodu: 30.18..1.2, Yer No:87.69..10.
99
Akgüç, a.g.e., s. 32.
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3.22-Elazı÷ øktisat Bankası
Elazı÷ Ticaret ve Sanayi odasının öncülü÷ünde tüccarlar ve
müteahhitler tarafından merkezi Elâzı÷ olmak üzere 23 Ekim 1928 tarihinde
kurulmuútur100. Memleket ticaretine müteallik umuru maliye ile iútigal
etmek, ticaret ve sanat erbabının bilumum muamelatı ticariyesinde tayin
olunacak faiz ve iskontolarla ikraz ve istikraz muamelatını ifa ve tayin
olunan ücretlerle hasab-ı cari, emanet, eúyayı ticari terhibi, nakli, nukut ve
bilcümle banka iúlerini yapmak amacını güden banka, 50 sene müddetli ve
beheri 10 TL kıymetinde nama muharrer ve 10.000 hisseye münkasim
100.000 TL sermayelidir101. 1939 sonlarında Bakanlar Kurulu kararıyla
sözleúmesindeki bazı maddelerin de÷iútirildi÷i anlaúılan102 Elazı÷ øktisat
Bankası, son olarak ùubat 1967 tarihli genel kurul toplantısında sermayesini
2.000.000TL’ye çıkarmıú, 1980’de Ortado÷u øktisat Bankası adını almıú,
1983’te Ziraat Bankası’na devredilmiútir.

3.23-Lüleburgaz Birlik Ticaret Bankası
17.06.1928 tarih ve 6779 sayılı Bakanlar Kurulu’nca kurulmasına izin
verilen iúlemlerini tamamladıktan sonra Ocak 1929 tarihinde merkezi
Lüleburgaz olmak üzere, tüccarlar ve çiftlik sahipleri tarafından
kurulmuútur. Kuruluú sermayesi 40.000 TL olan banka 25 sene müddetle
kurulmuú olup103 kuruluú amacı, her nevi teminat ve tahvilat ile ticari emtia
ve emvali menkule rehin etmek suretiyle mukabilinde avans ve ödünç para
vermek, itibarı mali açmak ve her nevi çek ve kambiyo, iskonto muameleleri
ifa etmek ve bilumum banka muamelatıyla eylemektir.1940’lı yıllarda
birtakım sarsıntılar geçirmiú ve bankanın 61.836 TL si kaybolmuútur104. Bu
Türk bankacılık tarihindeki ilk hortumlama örne÷i olarak gösterilebilir. 1953
sonlarında sermaye yapısıyla ilgili 7. madde baúta olmak üzere birçok
maddesinin Bakanlar Kurulu kararıyla de÷iútirilmesi ve sermayesinin artan

100

Kurucuların tam listesi için bakınız: Elâzı÷ øktisat Bankası Türk Anonim ùirketi Esas
Mukavelenamesi, Cumhuriyet Matbaası, østanbul, 1940, s. 3.
101
A.g.e., s. 4–5.
102
BCA, 30..18.1.2, Yer No:89.111..15.
103
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:029.39.14.
104
Ökçün, a.g.e., s. 455.
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450.000 TL kısmının dörtte birinin yatırılmasına ra÷men105içinde bulundu÷u
mali güçlükleri atlatamamıú ve 1964’te tasfiye edilmiútir.

3.24-Mersin Ticaret Bankası
6 Mart 1929 tarihinde merkezi Mersin olmak üzere Mersin ve
çevresinde mukim tüccarlar tarafından kurulan bankanın kuruluú amacı her
nevi banka muamelatı ile iútigal etmektir.31 sene müddetle ve beheri 100 TL
kıymetinde 1000 hisseye münkasim 100.000 TL sermayesi olup106
hisselerinin %60’ı nama muharrer ve Türk vatandaúlarına münhasırdır.
Banka taúınmaz mallar karúılı÷ında ipotekle borç para vermiú, alaca÷ını
tahsil edemedi÷i durumlarda da taúınmazı sattırmıútır. Bu nedenle Bankanın
faaliyetlerine tefecili÷in meúrulaútırılması hâkim olmuútur.1071936 tarihinde
yürürlü÷e giren 2999 sayılı Bankalar Kanunu sonrasında banka ipotekleri
paraya çeviremedi÷i için zorluklar yaúamıú ve 1940’ta yapılan genel kurul
toplantısında tasfiyesine karar verilmiútir.

3.25-Kastamonu Bankası
Bakanlar Kurulu’nun 11. 12,1929 tarihli onayı sonrasında108Ankara
milletvekili Halit Ferit, Kastamonu milletvekili Refik, Ali Rıza, Mehmet
Fırat, Hasan Fehmi ve Cemal Beyler, Kastamonu Belediye Baúkanı Hilmi
Bey, Cumhuriyet Halk Fırkası Vilayet mutemet vekili Hamdi Bey
öncülü÷ünde Kastamonu, ønebolu, Tosya ve Daday tüccarları ile emlak ve
arazi sahipleri tarafından merkezi Kastamonu’da olmak üzere 24 ùubat 1930
tarihinde kurulmuútur. Erbab-ı ticaret ve zanaata ehven úeraitle kısa ve uzun
vadeli ikrazatta bulunmak ve muamelat-ı saire-i ticariye ve sınaiye ve ziraiye
ile bilumum banka muamelatı icra etmek amacıyla ve 30 sene müddetle
kurulmuútur. Kuruluú sermayesi beheri 5 TL kıymetinde nama muharrer ve

105

BCA, Fon Kodu: 030.18.1.2, Yer No:134.94.6.
BCA, Fon Kodu: 030.18.1.2, Yer No:1.13.24.
107
Ökçün, a.g.e., s. 457.
108
BCA, Fon Kodu: 030.18.1.2., Yer No:6.60.9.
106
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Türklere münhasır 10.000 hisseye münkasım 50.000 TL olan banka109, 6
Eylül 1948 tarihli genel kurul kararıyla feshedilmiútir.

3.26-Diyarbakır Bankası
Türk Oca÷ı Müfettiúi Hasan Reúit Bey ve arkadaúları öncülü÷ünde
bankacılıkla iútigal eylemek amacıyla merkezi Diyarbakır olmak üzere ve 30
sene müddetle ve 75.000 TL sermaye ile kurulan Diyarbakır Bankası için 9
Kasım 1930 tarihinde Bakanlar Kurulu sözleúmesine onay vermiú110 ve
faaliyetine 1931 yılında baúlamıútır. Bankanın meclis idare amirli÷ine
Birinci Umumi Müfettiú øbrahim Tali Bey getirilmiútir. øbrahim Tali Bey’in
Baúbakan øsmet Paúa’ya gönderdi÷i ve Bankanın sermayesinin artırılarak
300.000 TL’ye çıkarılması ve øú ve Ziraat Bankalarının hisse almalarına ve
memleketin imarına yönelik mektubuna bakılırsa111 Banka, Diyarbakır’ın bir
kısmına elektrik üreterek aydınlatmıú ve úehrin buz ihtiyacını temin ederek
bir nevi yatırım bankasına dönüúmüútür.Banka bu ba÷lamda 1937 yılında da
10.000 TL sermaye ile modern makinalarla mobilya üretimine yönelik bir
fabrika açmıú ise de hukuki ve mali sorunlar yüzünden 1939’da
kapanmıútır.112

3.27-Kırúehir Ticaret Bankası
18 ùubat 1931 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla113 bilumum banka
muamelatı ile iútigal etmek maksadıyla merkezi Kırúehir olmak üzere on
sene müddet ve beheri 25 TL kıymetinde 2.000 hisseye münkasım 50.000
TL sermaye teúkiline baúlanmıú olan Kırúehir Ticaret Bankasının kurucuları,
Kırúehirli Nuri Efendizade Mehmet, Hasanlarlı Hacı Ahmet, Halil


109
Banka hakkında genel bilgi ve Esas Mukavelenamesi için bakınız; Mustafa Eski,
Kastamonu Bankası Türk Anonim ùirketi, Ankara, 2004.
110
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:15.72..6.
111
BCA, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No:69.455..12.
112
M. Halis Özer, “Cumhuriyetin ølk Yıllarında Bir Yerel Banka Teúebbüsü: Diyarbakır
Bankası (1930–1939)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Güz 2012, C 11, S 42, s. 391–
392.
113
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:18.11..17.
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Naci,Molla Abbaso÷lu Süleyman,Tenbelzade Hayrullah, H. Feyzullaho÷lu
Mustafa, Hasanlarlı Ali, Nuri Efendizade Enver, Hacı Mehmet A÷azade
Bekir, Akçao÷lu Mustafa, Hacı Halilo÷lu Ömer Bey’lerdir114.Baúvekâlet
østatistik Umum Müdürlü÷ünce hazırlanan millî bankaların 1933 sonu
itibarıyla tasarruf hareketlerini gösteren çizelgede115 ve 1933–1935 seneleri
tasarruf hareketleri cetvelinde116 Kırúehir Ticaret Bankası adına
rastlanılmamaktadır. Buradan hareketle bu bankanın aktif hale geçemedi÷i
veya geride iz bırakamadı÷ı sonucuna varılabilir. 1938 yılı itibarıyla
faaliyetlerini sonlandırmıútır.117

3.28-Konya Ahali Bankası
29 Haziran 1918 tarihinde kurulmuú bulunan Konya Elektrik Osmanlı
Anonim ùirketi’nin 3 Nisan 1924’te hissedarlar genel kurulu kararıyla adı ve
faaliyet alanı de÷iútirilerek Konya Ahali Bankası adını almasıyla
kurulmuútur118.Kurucuları Konya eúraf, tüccar ve toprak sahipleridir.
Merkezi Konya olan úirketin sermayesi nama muharrer ve Türklere münhasır
olmak üzere beheri 10 TL kıymetinde ve 50.000 adetten oluúan 500.000
TL’dir. Konya ahali Bankası esas mukavelenamesinde 1930119, 1932, 1934
ve 1937 yıllarında birtakım düzenlemeler yapmıútır. Banka 25 Ekim 1945
tarihli Genel Kurul kararıyla fesih ve tasfiye edilmiútir120.

3.29-Karaman Çiftçi Bankası
6 Eylül 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmasına izin verilen
ve ikraz, istikraz ve zirai ve sınai muamelat ve imtiyaz istihsali teúebbüsünde
bulunmak ve bilumum banka muamelatıyla iútigal etmek üzere 100.000 TL

114

Kırúehir Ticaret Bankası Türk Anonim ùirketi Esas Mukavelenamesi, V. Matbaası,
Kırúehir, 1933, s. 3.
115
BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0., Yer No:24.136.13.
116
BCA, Fon Kodu: 30.10.0.0., Yer No:24.137.10.
117
Akgüç, a.g.e., s. 28.
118
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.1, Yer No:10.33.11.
119
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, sırasıyla Yer No:16.82..10,31.68.4,48.63.1,78.79.4.
120
Ökçün, a.g.e., s. 421.
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sermaye ve 30 sene müddetle teúkiline baúlanan121 bankanın kurucuları
manifatura tüccarı Çelebizade ve ailesidir ve Banka hayatı boyunca Çelebi
ailesi hâkimiyetinde kalmıútır122. 1927ve 1929 yıllarında esas
mukavelenamesinde bazı maddeleri de÷iútiren Banka 1926’da Ere÷lide,
1932’de Mersinde úubeler açmıútır.1935 yılında bankanın idare merkezi
tarım ürünleri ihracatını yaptıkları Mersine taúınmıúsa da iki yıl sonraki
genel kurul kararıyla tasfiye kararı alınmıútır.123

3.30-østanbul Esnaf Bankası
14 Haziran 1925 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla kurulmasına izin
verilen ve bilumum esnafın iktisadi istikrazlarının tasfiyesine ve itibarı
maliyelerinin teminine hadim banka iúleriyle muamelat-ı saire-i ticariyelerini
ifa etmek üzere 50 sene müddet ve 100.000 TL sermaye ile teúkil edilen124
banka østanbul Belediyesi öncülü÷ünde Ekmekçiler, Mavnacılar,
Kehribarcılar gibi esnaf cemiyetleri reis ve müdürleri ile bazı tüccarlar
tarafından kurulmuútur. 1928 ve özellikle 1929 yılında esas
mukavelenamesinde köklü de÷iúiklikler yapılmıú125 olan banka 1938 tarihli
genel kurul toplantısında sermayenin kayboldu÷u gerekçesiyle fesih ve
tasfiyesine karar verilmiútir126.

3.31-Üsküdar Bankası
Her nevi banka muamelatını ifa etmek ve merkezi Üsküdar olmak üzere
51 sene müddet ve beheri 5 TL kıymetinde nama muharrer 20.000 hisseye
münkasim 100.000TL sermaye ile kurulmasına teúebbüs edilen banka 16
Ocak 1929 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla127 kuruluú izni almıú olup
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BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No:15.55..17.
Ökçün, a.g.e., s. 425.
123
Akgüç, Cumhuriyet Döneminde Bankacılık Alanında Geliúmeler adlı eserde Bankanın
fesih tarihi 1934 olarak verilmiútir, s. 27.
124
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.1, Yer No:14.39..9.
125
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:6.56.4.
126
Ökçün, a.g.e., s. 419.
127
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:1.13..19.
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kurucuları milletvekilleri, tüccar ve esnaflardan oluúmaktadır. Banka 1933
yılında yapılan ola÷anüstü genel kurul kararıyla Adapazarı Türk Ticaret
Bankası ile birleúme kararı almıútır128.

3.32-Türkiye ømar Bankası
26.2.1928 tarihli ve 6251 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla129 kuruluú
izni alan Türkiye ømar Bankası 22 Mart 1928 tarihinde merkezi østanbul’da
olmak üzere bir grup mühendis ve müteahhit tarafından kurulmuútur.
Alelumum banka muamelatı, her türlü inúaat, taahhüdat ve icrası, her nevi
levazımı inúaiye istihsal ve imal ve tedariki, bilumum teúebbüsat ve umuru
nafıa ve sınaiye ve madeniye ve ziraiye ve umumi muamelatı ticariye ifası130
amacıyla kurulan bankanın sermayesi 1.000.000 TL’dir. ødare meclisinde
Çorum ve Trabzon milletvekilleri bulunmaktadır131. Meclis idare azasında
yarısından fazlasının Türk olması úartı getirilmiú132 olan banka, 26.6.1934
tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla esas mukavelenamesinin bazı maddelerini
de÷iútirmiú ve yine Bakanlar Kurulu’nun 6.2.1935 tarihli kararıyla da
verece÷i teminat mektupları toplamı 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve øhale
Kanununun 60 maddesi gere÷ince %75’e çıkarılması kararlaútırılmıútır.
21.12.1948 tarihinde esas sözleúmesinin sermayeye dair 7.maddesi
de÷iútirilerek 500.000 lira artırılmıútır133. 1951 yılında teminat mektupları
nispeti yatırılmıú sermayesi ile ihtiyat akçeleri toplamının %75’ine çıkarılan
banka134, 1954 yılında Galata’da ve Beyo÷lunda, 1955 yılında da øzmit’te
úube açmasına izin verilmiútir. Sonraki yıllarda hızla büyüyerek ulusal bir
niteli÷e bürünen banka 2003 yılında tasfiye edilmiútir.


128

Ökçün, a.g.e., s. 419.
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:115.96.5.
130
Türkiye ømar Bankası Türk Anonim ùirketi Esas Mukavelenamesi, Alaeddin Kıral
Basımevi, østanbul, 1938, s. 4.
131
Tahsin-Sak, a.g.e., s. 272.
132
Türkiye ømar Bankası Türk Anonim ùirketi Esas Mukavelenamesi, s. 14.
133
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:115.96.5.
134
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:126.66.9.
129
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3.33-Aksaray Halk øktisat Bankası
6 Mart 1926 tarihinde Aksaray milletvekili Mustafa Vehbi Bey, Konya
mebusu Musa Kazımile Aksaray müftüsü øbrahim Hilmi Kadıo÷lu'nun
önderli÷inde halktan tüccar ve arazi sahiplerinin katılımıyla 100.000 TL
sermayeli ve tarım ve ticaret teúekküllerine katılmak ve bankacılık
muamelatı yapmak maksadıyla135 Aksaray Halk øktisat Bankası kurulmuútur.
Ana sözleúmede hisse senetlerinin Türk vatandaúlarına hasr edildi÷ine dair
bir kayıt olmamakla beraber idare meclisi üyelerinin yarıdan fazlasının ırken
Türk olaca÷ı öngörülmektedir 1937'de sermaye miktarı artırılarak 200.000
TL’ye çıkartılmıútır. Ancak sermayesi bankalar kanunu 8. maddesinde
öngörülen miktardan aúa÷ı oldu÷u gerekçesiyle øktisat Vekâletince mevduat
kabul edemeyece÷i bankaya bildirilmiútir. 25.3.1939 tarihli Bakanlar Kurulu
kararıyla esas mukavelenamesinin bazı maddeleri de÷iútirilmiútir136. 14 Mart
1953 tarihinde yapılan son genel kurul toplantısıyla ana sözleúmede
de÷iúikli÷e gidilmiú, ancak yapılan bu de÷iúikli÷in Türk ticaret kanununca
yeterli görülmemesi sebebiyle bankanın feshi için dava açılmıú ve banka
münfesih sayılmıútır137.

3.34-Kayseri Millî øktisat Bankası
1916 Temmuzu’nda kurulan Kayseri Millî øktisat Anonim ùirketi’nin
Ocak 1933 tarihli genel kurul kararıyla isim de÷iútirerek Kayseri Millî øktisat
Bankası adını almasıyla kurulmuútur.1929 yılında bankanın ødare Meclisi
tarafından alınan “nakd-i hazırı ile øú Bankasına devri” önerisi hissedarlar
genel kurulunca benimsenmemiútir.1936 baúlarında asıl sözleúmesinde
de÷iúiklik yapan banka138 aynı yıl yürürlü÷e giren Bankalar kanununa uyum
sa÷layamayaca÷ı gerekçesiyle hissedarlar tarafından fesh edilmiútir139.

135

Tahsin-Sak, a.g.e., s. 284, Mustafa Fırat Gül, “Cumhuriyetin ølk Yıllarında Aksaray’ın
Önemli Müteúebbisi: Vehbi (Çorakçı) Beyin Hayatı, Siyasi ve iktisadi Faaliyetleri”, Tarihin
Peúinde. Uluslararası Tarih ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl 2011, S 6, s. 142.
136
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:86.25.4
137
Ökçün, a.g.e., s. 444.
138
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No: 62.18..19.
139
Ökçün, a.g.e., s. 427.
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3.35-Ni÷de Bankası
13 Mart 1948 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla140 her türlü banka
iúlemleri ve ithalat, ihracat, komisyonculuk, ticari vekâlet, temsilcilik ve
nakliye iúleri yapmak amacıyla merkezi Ni÷de olmak üzere 30 yıl süre ve
200.000 TL sermaye ile kurulmasına baúlanmıú olan banka 1940’lı ve
sonrasında kuruldu÷u görülen nadir yerel bankalardandır. 23 Eylül 1960
tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla bankanın mevduat kabul yetkisi
kaldırılmıútır141.

3.36-Göynük Sanayi ve Kredi Bankası
Banka iúleri ve her çeúit ticaret, yükleme, temsilcilik ve komisyonculuk
yapmak ve bu iúlerle ilgili baúka teúebbüslerde bulunmak üzere merkezi
Göynük olan ve 75 yıl süre ile ve 100.000 lira sermaye ile kurulan Göynük
Sanayi ve Kredi Bankasının kuruluúuna Bakanlar Kurulu’nun 1.8.1951
tarihli kararnamesiyle izin verilmiútir.142
Eski mülkiye müfettiúi Reúat Akúemsettino÷lu ve Kereste tüccarı Celal
Akúemsettino÷lu ile Akseki Do÷rama fabrikası sahibi Nuri Akpulat
önderli÷inde Göynük Örencik ve Çubuk köyleri çiftçileri tarafından
kurulmuútur143. Her türlü banka iúlemi, her çeúit eúya ve levazım ithal,ihraç,
istihsal, mal etmek ve memleket ürünlerini dıú piyasalara satmak, ticaret,
sanayi, tarım ve madenlere ait her çeúit teúebbüs ve yüklenmelere giriúmek,
her çeúit ticari, tarımsal, sınai iúleri kendi hesabına ve adına, gerek yerli ve
yabancı özel ve tüzel kiúilerle beraber veya vekaleten bu kiúiler adına ve
yerine ticari temsilcilik, ticari vekalet, sigorta acentelikleri, komisyon ve
nakliye iúleri yapmak, Türkiye Cumhuriyeti istikraz tahvilleri, hazine tahvil
ve bonoları ve di÷er hisse senetleri ve tahvilleri satın almak ve satmak ve
Göynükte her türlü a÷aç sanayi kurmak ve iúletmek amacı güden bankanın
sermayesi 2,5 milyon TL olup ve her biri 100 liralık 25.000 hisse senedine

140

BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:116.20..6.
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:156.19..7.
142
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:126.58.13.
143
Göynük Sanayi ve Kredi Bankası Anonim Ortaklı÷ı Ana Sözleúmesi, Pulhan Matbaası,
østanbul, 1955, s. 3.
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bölünmüútür144. 1952 baúlarında Artırma, Eksiltme ve øhale Kanununa göre
teminat mektupları kabul edilecek bankaları gösteren 8.12.1934 tarihli ve
2/1695 sayılı karara ba÷lı listeye ilavesi ve bu bankanın verece÷i teminat
mektupları nispetinin yatırılmıú sermayesiyle mevcut ihtiyat akçeleri
toplamının % 50’si olarak tespiti Bakanlar Kurulu’nun 22.2.1952 tarihli
oturumunda karara ba÷lanmıútır.145
GSK Bankası kuruluú amacı çerçevesinde 1953 yılı içerisinde Bolu ili
Örencik köyünde orman artıklarından kovan, ziraat aletleri imal etmek ve
yumurta ambalajı tahtası, sandalye, sandık ve talaú fabrikası açmaya
teúebbüs etmiúse de146, bu giriúimleri Tarım Bakanlı÷ının izin vermemesi
üzerine gerçekleúmemiú ve bu durum Devlet ùurası ve Göynük Sulh Ceza
mahkemelerinde dava konusu olmuútur.147 Bankanın faaliyeti, Bakanlar
Kurulu’nun 10.12.1959 tarihli kararıyla kuruluú izninin iptal edilmesiyle
sonlandırılmıútır148.

3.37-Van Millî øktisat Bankası
Bakanlar Kurulu’nun 17.4.1929 tarihli kararıyla, bütün banka iúlemleri
ve kâffe-i teúebbüsat-ı ziraiye, sınaiye, madeniye ve umur-u nafıa ve her
türlü eúya ve levazımı istihsal ve imal ve her türlü inúaat deruhte ve ifası
maksadıyla merkezi Van olmak üzere 25 sene müddet ve 50.000 lira
sermaye ile149 kurulan Van Millî øktisat Bankası, kurucularının mütebaki
sermayeyi temin edememeleri ve daha fazla sermaye vaazına mali kudret ve
vaziyetleri müsait bulunmadı÷ı gerekçesiyle kuruluú izninin yine Bakanlar
Kurulu’nun 18.3.1931 tarihli kararıyla150 iptal edilmiú ve kısa ömrünü
tamamlamıútır.


144

A.g.e., s. 4.
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:128.15..19.
146
BCA, Fon Kodu: 30..1.0.0, Yer No:80.508..10.
147
Adı geçen belge.
148
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:154.67..12.
149
BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:3.22.017.
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BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:18.19.03.
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3.38-Pancar Kooperatifleri Bankası
3 Eylül 1953 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu izni üzerine, her türlü
banka muameleleriyle iútigal etmek ve merkezi Eskiúehir olmak üzere, 99 yıl
müddet ve 2,5 milyon lira sermaye ile kurulan Pancar Kooperatifleri
Bankası151úeker pancarı üreticisinin finansal ihtiyaçlarını karúılamak
amacına yönelik bir giriúimin ürünüdür. Pancar kooperatiflerindeki küçük
birikimlerinden oluúan sermaye ile yola çıkan banka kısa sürede güçlenerek
adını artırma, eksiltme ve ihale kanununa göre teminat mektupları kabul
edilecek bankaları gösteren listeye ilave ettirmiútir152. 10.4.1954’ten itibaren
Adapazarı, Uúak, Amasya, Kütahya, 15.7.1954’te Lüleburgaz ve Konya’da,
15.10.1954’te østanbul, Kayseri ve Erzurum’da, 14.4.1955’te Dinar’da,
5.1.1956’da Ankara’da úubeler açarak ulusal banka olma yolunda önemli bir
mesafe kat etmiú ve nihayet 31.1.1956 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla153
Pancar Kooperatifleri Bankası A.ù. adı ùekerbank T.A.ù. olarak
de÷iútirilerek merkezi Ankara’ya taúınmıútır.

3.39-Kayseri øúçi Kredi Bankası
Bakanlar Kurulu’nun 2.9.1953 tarihli oturumuyla kurulmasına izin
verilen ve her nevi banka muameleleri yapmak ve her türlü ticari iúlerle
u÷raúmak üzere merkezi Kayseri’de olmak üzere 60 yıl müddet ve 1,5
milyon lira sermaye ile kurulan øúçi Kredi Bankası T.A.ù.1541962 yılında
statüsü de÷iútirilerek mevduat bankaları grubuna dâhil edilmiútir. 1970’li
yıllara kadar varlı÷ını sürdürmüú yerel bankalardan biri olmakla beraber155
bankanın yönetim ve denetimi 1983 yılında hissedarlarından olan Türkiye øú
Bankası’na devredilmiútir.
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BCA, Fon Kodu: 30..18.1.2, Yer No:133.71.20.
BCA, Fon Kodu: 30..1.2, Yer No:134.115..1.
153
BCA, Fon Kodu: 30..0.0, Yer No:110.699..1.
154
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:133.73.19.
155
Bu konuda ulaúabildi÷im tek bilgi, Ali Rıza Önder: Kayseri Basın Tarihi, Ayyıldız
Matbaası, Ankara, 1972 künyeli eserin Kayseri øúçi Kredi Bankası Kültür Yayınları arasında
yayınlanmasıdır.
152
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3.40-Karadeniz Bankası
28 Mayıs 1928 yılında kurulan Trabzon øktisat limitet úirketinin 1929
yılında Karadeniz Bankası adını almasıyla kurulmuútur. Sermayesi 100.000
lira olan banka1561928 yılının son 6 ayında 5.877.91 kuruú, 1929 yılında
14.600 lira,1930 yılında 16.631.91 kuruú ve 1931 yılında da 15.547.96 kuruú
safi kar elde etmiútir157.1937 yılı itibarıyla da faaliyetlerini sonlandırmıútır.158

3.41-Trabzon Bankası
26 Mayıs 1928 yılında kurulan Trabzon Tasarruf ve økraz Sandı÷ının
bir yıl sonra Trabzon Bankası adını alması üzerine kurulmuú olup her türlü
banka muamelesi yapmak amacı gütmektedir.159 1937 yılında faaliyetlerine
son vermiútir.160
Bu bankalardan baúka østanbul, Ankara ve øzmir østikraz Sandıkları,
Ödemiú, Karapınar, Erbeyli, Reúadiye, Köúk ve Germencik gibi
“Kooperatif” bankalarında kuruldu÷u görülmektedir.

4.Genel Gözlemler
1923–1933 yılları arasında ulusal bankacılık hareketinin iki yönde
oluúum gösterdi÷i söylenebilir161.
1-Siyasal iktidar tarafından merkezi Ankara olacak úekilde kurulan
bankalar; bu ba÷lamda ileride ülke çapında faaliyet göstermeye aday üç
önemli banka kurulmuútur. Türkiye øú Bankası (1924), Türkiye Sanayi ve
Maadin Bankası (1925) ve Emlak ve Eytam Bankası (1926). Bu üç bankaya


156
Tahsin-Sak, a.g.e., s. 293-294 ve Karadeniz Bankası Limitet ùirketi Dördüncü Senei
Hesabiye 1931,Trabzon økbal Matbaası, 1932.
157
Karadeniz Bankası Limitet ùirketi Dördüncü Senei Hesabiye 1931, Trabzon økbal
Matbaası, 1932.
158
Akgüç, a.g.e., s. 27.
159
Tahsin-Sak, a.g.e., s. 293.
160
Akgüç, a.g.e., s .27.
161
Ökçün, a.g.e., s. 463.
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ilaveten o tarihte belirli bir ölçüde faaliyet gösteren Ziraat Bankasının 1924
yılında yeniden örgütlenmesi ve 1930 yılında da Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası Kanunun kabulü siyasal iktidarın bankacılık sorununa
verdi÷i önemi göstermesi bakımından önemlidir.
2-Taúrada genel olarak siyasal iktidarın gözetimi altında veya bazı
durumlarda siyasal iktidarın bizzat teúviki ile kurulan bankalar; 1920–1953
yılları arasında úehir ve kasabalarda Türk tüccar ve toprak sahipleri kendi
aralarında kredi sorununa çözüm bulmak amacıyla yerel bankalar halinde
örgütlenmiúlerdir. Aslında bu oluúum II. Meúrutiyet sonrası Türk tüccar ve
toprak sahiplerinin ulusal bankalar halinde örgütlenme biçiminde görülen
geliúimin devamından baúka bir úey de÷ildir.
øncelemeye konu dönemde tespit edilen 45 yerel bankadan 10 tanesi
øttihat Terakki döneminde kurulmuú bankalar ya da úirketler olup bunlardan
2’si cumhuriyet döneminde bankaya dönüúmüú anonim úirkettir. Bu
bankalardan 31’i 1920 -1933 yılları arasında kurulmuúlardır.

4.1.Kurulma Alanları
øncelemeye konu 45 yerel bankanın büyük bir ço÷unlu÷u tarım ve
hayvancılık özelikle yapa÷ı konusunda önde gelen, Konya (7), Ni÷de (6),
Eskiúehir (3) Kayseri (2) ve çevresinde toplandı÷ı görülmektedir. 21 banka
øç Anadolu bölgesinde, 9’u Marmara’da, 7 tanesi Batı Anadolu’da, 4 tanesi
Karadeniz’de, 3 banka do÷u bölgelerinde 1 tanesi de Akdeniz bölgesinde
kurulmuútur.

4.2.Örgütlenme Biçimleri
Taúrada görülen yerel bankacılık hareketinin en yaygın biçimi, belirli
bir úehir veya kasabada bulunan tüccar ve toprak sahiplerinin veya yalnız
tüccarın bir veya birkaç milletvekili öncülü÷ünde banka kurmalarıdır.
Aksaray Halk øktisat Bankası, Ni÷de Çiftçi ve Tüccar Bankası, Eskiúehir
Bankası Nevúehir Bankası Denizli øktisat Bankası, ùarki Karaa÷aç Bankası,
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Bor Esnaf Bankası, Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası ve Kastamonu Bankası
bu kuruluú biçimine örnek gösterilebilir.
Bir baúka kuruluú biçimi de Akhisar Tütüncüler Bankası ve Kastamonu
Bankası örneklerinde görüldü÷ü gibi bir veya birkaç úehir ve kasabanın veya
bir bölgenin milletvekillerini tüccar ve toprak sahiplerini kapsayacak
örgütlenmelerdir. Bu durum øttihat ve Terakki ile baúlayan ve cumhuriyetle
de devam etti÷i anlaúılan sermaye-iktidar iliúkileri açısından kayda de÷er bir
önem arz etmektedir.
Buna karúılık bazı bankaların kuruluúunda milletvekillerinin öncülü÷ü
görülmemektedir. Bu modelde bir úehrin veya kasabanın tüccarı toprak ve
arazi sahipleriyle birlikte banka kurmuúlardır. Bu durumda da kuruculardan
bazılarının genellikle Cumhuriyet Halk Fırkasına mensup oldu÷u göze
çarpmaktadır. Kocaeli Halk Bankası, Elazı÷ øktisat Bankası ve Lüleburgaz
Birlik Ticaret Bankası ve Mersin Ticaret Bankası bu duruma örnek
gösterilebilir. Demokrat Parti döneminde kurulan Göynük Sanayi ve
Kalkınma Bankası kurucularının devletle olan iliúkilerinde kendilerini
“demokrat” olarak tanıtmaları iktidar-sermaye iliúkilerinin bu dönemde de
devam etti÷ini göstermektedir.

4.3.Faaliyet Alanları
øncelenen bankaların faaliyet alanlarına bakıldı÷ında, her türlü
bankacılık iúlemlerinin yanı sıra ticaret, sanayi, madencilik ve bayındırlık
gibi alanlarında her türlü iúlemi yapmak, úirketler kurmak veya úirketlere
katılmanın ön plana çıktı÷ı görülmektedir Bazı bankaların kuruluúunda
amacın daha tahsisi oldu÷u söylenebilir. ømar Bankası, Millî Aydın Bankası,
Akhisar Tütüncüler bankaları gibi.
Siyasal iktidar çevresinde geliúme gösteren ulusal bankalar bir yana
bırakılacak olursa tüccar ve toprak sahipleri tarafından kurulan bankalar
faaliyet alanları açısından 5 ana gruba ayırmak mümkündür.
1) Tarım Kredisi Veren Bankalar: Millî Aydın Bankası (2.985.819),
Manisa Ba÷cılar Bankası (6.582.219) ve Akhisar Tütüncüler Bankası
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(16.912.591) Eskiúehir Çiftçi Bankası ile Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankası.
Özellikle ilk 3 bankada tarımsal kredi ticari krediye oranla büyük bir yer
tutmaktadır162.
2) Ticari Kredi Veren Bankalar: Konya Türk Ticaret Bankası, Konya
Ahali Bankası, Eskiúehir Bankası, Adapazarı Emniyet Bankası baúta olmak
üzere kredi imkânlarını geliútirmek üzere mahalli tüccar tarafından kurulmuú
olan ve Ticari Kredi veren bankalara örnek gösterilebilir.
3) Esnafa ya da Belirli Meslek Gruplarına Kredi Veren Bankalar:
østanbul Esnaf Bankası ve øzmir Esnaf ve Ahali Bankası ve Türkiye ømar
Bankası. Özellikle son bankanın yol inúaatı, resmi bina inúaatı, sulama
faaliyeti gibi inúaat iúlerine giriúen müesseselere ve bu arada kendi hissedarı
bulunan mühendis ve müteahhitlere kredi sa÷ladı÷ı görülmektedir.
4) Kamu Hizmetleri Bankacılı÷ı: øzmir Ahali ve Esnaf, Diyarbakır,
Akúehir, Ürgüp Zürra ve Tüccar Bankaları örneklerinde oldu÷u gibi yerel
bankaların bazıları, bulundukları bölgede elektrik üretme baúta olmak üzere
bir takım kamu hizmetlerine talip olmuúlar ve bu alanlara ya yatırım yaparak
ya da kredi vererek katkıda bulunmuúlardır. Ancak 1933 yılından itibaren bu
alanlarda Belediyeler Bankasının kurulması bu alanların bu devlet bankasına
tahsis edilmesini sa÷lamıú ve bu durumda da yerel bankaların faaliyet
alanları daralmıútır.
5) Yatırım Bankaları: Diyarbakır ve Göynük Sanayi ve Kredi Bankaları
örneklerinde oldu÷u gibi mobilya fabrikaları veya Denizli øktisat Bankasının
i÷ ve dokuma fabrikaları kurarak

4.4.Hissedarların Meslek ve Cinsiyetleri
Yukarıda da belirtildi÷i gibi incelemeye konu bankaların kurucu
hissedarlarının mesleklerine bakıldı÷ında tüccar, komisyoncu, arazi ve emlak
sahibi, üretici, çiftçi ve bunun gibi üretim ve ticarete yönelik meslek
gruplarının yanı sıra Milletvekili, Vali, Belediye Baúkanı gibi siyasal
iktidarın temsilcilerinin, müfettiú gibi bürokratların yer aldıklarını
görebilmekteyiz.Banka hissedarları arasında Ticaret Odası, esnaf birlikleri
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1956 yılı sonu itibarıyla bu bankaların sermaye yapıları, mevduat ve kredi yekûnu için
bakınız: Burhan Ulutan, Bankacılı÷ın Tekâmülü, Ankara, 1957, s. 171.
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ve kooperatiflerin baúkanları gibi sivil toplum örgütlerinin,doktor ve
eczacılar gibi meslek erbabının bulunması anlaúılır olmakla beraber bazı
banka kurucuları arasında Muallimler Cemiyeti temsilcilerinin, müftü,
müezzin ve din dersi ö÷retmeninin bulunması izaha muhtaçtır.
Bazı durumlarda yerel bankaların hissedarları arasında Maliye
Bakanlı÷ı veya Ziraat Bankası gibi devlet bankalarının da pay sahibi
olduklarını görmek mümkündür. Adapazarı Türk Ticaret bankası örne÷inde
oldu÷u gibi zor durumda kalan bankalara devlet bankaları ya da hazine
tarafından sermaye katkısı yoluyla destek olundu÷u da görülebilmektedir.
øncelemeye konu bankaların sadece birinde kurucu (Nevúehir Bankası)
di÷erinde de veraset yoluyla (Millî Aydın Bankası163) hissedar olan iki
kadının olması sermeye, mülkiyet ve cinsiyet da÷ılımı hakkında bilgi
vermesi açısından önemli olsa gerektir.

4.5. Sermaye Yapısı
Türkiye’de faaliyette bulunan yerel bankaların sermaye yapılarına
bakıldı÷ında sadece altı bankanın (Adapazarı Türk Ticaret Bankası, Akúehir
Bankası, Türkiye ømar Bankası, øzmir Esnaf ve Ahali Bankası ve Pancar
kooperatifleri Bankası, Kayseri iúçi Kredi Bankası) sermayesinin bir milyon
lira ve üzerinde oldu÷u, buna karúılık 29 yerel banka sermayesinin 100.000
TL vealtında bulundu÷u görülmektedir. Bu sermaye zafiyeti yerel bankaların
geliúme ve güçlenmelerindeki en önemli engel olmuútur.
Yerel Bankaların birço÷unun esas nizamnameleri ve nizamnamei
dahiliyelerinde hisselerin Türklere münhasır oldu÷u yahut idare heyetinin
yarısından fazlasının Türk olması gerekti÷i gibi kayıtlar bulunmaktadır. Bu
durum Ziya Gökalp tarafından dillendirilen iktisadi cihat anlayıúının ve
øttihat ve Terakki Cemiyetinden itibaren izlenen sermayenin Türkleútirilmesi
çabalarının banka nizamnamelerine yansımasıyla izah edilebilir.
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Kibare Varol adına kayıtlı bu hisseler Demokrat Parti Genel Baúkanı ve Baúbakan Adnan
Menderes’e satılmıútır. Bakınız. BCA, Fon Kodu: 030.01.00.00, Yer No:21.121.13.
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5.Yerel Bankaların Sonu
Bir cumhuriyet politikası olarak oluúmaya baúlayan millî sermayedar ve
giriúimci sınıfının ve elbette yerel bankaların 1929–30 ekonomik krizinden
yakından etkilendi÷i söylenebilir. Bu nedenle olmalı ki,1933–1948 tarihleri
arasında baúka bir yerel banka kurulmadı÷ı aksine tespiti yapılan 45 yerel
bankanın 15’inin 1930’lu yılların sonuna kadar kapandı÷ı görülmektedir.
1930’lu yılların ilk yarısı devlet sermaye ve iútirakiyle kurulan
bankaların ça÷ıdır. Sümerbank, Etibank, Emlak Kredi Bankası, Türkiye Halk
Bankası ve Belediyeler Bankası. Özellikle Belediyeler Bankası 1933’te
úehirlerin imar planlarının hazırlanması, su, elektrik, hava gazı kanalizasyon
gibi amme hizmeti tesislerinin meydana getirilmesini uzun ve orta vadeli
kredilerle desteklemek maksadıyla kurulmuútur164.1945’te bankanın faaliyet
alanlarına belediyelere ilaveten di÷er mahalli idarelerin imar ve kalkınmaları
ile amme hizmeti tesislerinin desteklenmesi de ilave edildi. Hükümet
kontrolündeki bu bankaların kurulmasıyla merkezi ve devletçi uygulamalar
yerel bankacılı÷ın yıldızını söndürdü. Böylelikle birçok yerel bankanın
yatırım bankacılı÷ı yaparak ya da yerel yönetimlere krediler açarak sa÷ladı÷ı
kazançların büyük bir kısmı devlet kontrolü altında bulunan bu bankalara
kaydı.
25 ùubat 1930 tarihinde yürürlü÷e giren 1567 sayılı Türk Parası
Kıymetini Koruma Kanunu’nun bazı maddeleri faizin resmi bankalar
tarafından %19-%29’ye çıkarılmasına sebep olmuú165hatta 1933’te Halk
Bankası ve Halk Sandıkları Kanununun, mucip sebepler layihasında166 gerek
müúahedelerden ve gerek vekâletimizin zaman zaman haber aldı÷ı
hadiselerden østanbul, Ankara ve øzmir gibi büyük birkaç úehir müstesna
olmak üzere memleketin di÷er úehirlerinde bankaların faiz nispeti %38 e
çıkmaktadır. Asıl dikkate úayan nokta bu %38 nispetinin fiilen normal
addedilerek bunu fevkiinde miktarın ihtikâr telakki edilmesidir. Memleketin

164

Belediyeler Bankası Kanunu ve Esas Nizamnamesi, Ankara, 1935, s. 7.
Yeni kurulan muhalefet partisi lideri Fethi Bey’in Türk Parasını Koruma Kanununa Ek yeni
yasal yetkiler görüúmeleri esnasında TBMM’de yaptı÷ı konuúmadan, Bilsay Kuruç,
Belgelerle Türkiye øktisat Politikası, C 1 (1929–1932), A.Ü.SBF Yayını, Ankara, 1988, s.
110.
166
Burhan Ulutan, Bankacılı÷ın Tekâmülü, Ankara, 1957, s. 168.
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iktisadi faaliyetini felce u÷ratan içtimai bünyesini sarsan bu vaziyet tedbir
ittihazı zarureti tahakkuk etmiútir. Tacir küçük sanatkâr küçük zürra memur
ve sair halk tabakaları için hemen hemen tefecilerden baúka müracaat
edilecek kapı yoktur. Bunların aldı÷ı faiz de ayda %5 ile %10 arasındadır.
Bu kadar yüksek faizlere yerel sermayedarların kurdu÷u bankaların rekabet
etmesi mümkün olamamıú ve ço÷u yerel banka hissedarlar genel kurul
kararıyla tasfiye edilmiúlerdir.
Öte yandan Mayıs 1933’te Mevduatı Koruma Kanunu ve hemen
ardından çıkartılan Ödünç Para Verme Kanunu ve nihayet 1936’da 2999
sayılı Bankalar Kanunu bankacılık faaliyetlerinde merkezileúme ve
müdahale yolunu açan uygulamaları beraberinde getirmiútir. Özellikle
Mevduatı Koruma Kanunu bankaları ve bankacılı÷ı sınırlayan onlara
mecburiyetler yükleyen hükümler getirmektedir. Mevduat kabulü için
Maliye Bakanlı÷ından izin alınması, mevduat kabulüne baúlayabilmek için
her bankanın faaliyette bulundu÷u yörenin nüfusuna göre kanunda gösterilen
miktarlarda en az ödenmiú sermaye ve yedek akçe toplamına sahip olunması
gibi167.
Sermaye birikiminin yetersizli÷i gibi nedenlerle 1930–1944 yılları
arasında Konya, Aksaray, Kayseri, Trabzon, Karaman, Kastamonu, Kırúehir,
Ni÷de Ermenek ve Diyarbakır’da bulunan yerel bankalar çöktü. Bu çöküú
süreci 1954–1960 yılları arasında da devam ederek Konya, Nevúehir, Ürgüp,
Bor, Akseki yerel bankalarının kapanmasına neden oldu.1956 yılı sonu
itibariyle faaliyette bulunan yerel bankaların sayısı 17 olup bunlardan 14’ü
tek úubeli 3’ü de çok úubelidir ve úube sayıları da 12’yi bulmaktadır168.
1960–1980 arasında ise Ni÷de, Akúehir Bankaları Bor Zürra ve Tüccar
Bankası Lüleburgaz Birlik ve Ticaret Bankası, Adapazarı Emniyet Bankası,
ùarki Karaa÷aç Bankası gibi bankaların piyasadan çekilmesiyle
tamamlandı.1980 sonrasında faaliyetlerini sonlandırmak durumunda kalan
yerel bankalar ise Manisa Ba÷cılar Bankası, Tütüncüler Bankası, Egebank,
Millî Aydın Bankası gibi bankalar yer almaktadır. Bu durumun önemli bir
sebebi 1981 sonrasında faizlerin serbest bırakılması sürecini ço÷u yerel olan

167
168

Akgüç, a.g.e., s. 43–44.
Ulutan, a.g.e., s. 168.
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kimi bankaların ayak uyduramadı÷ını rekabet ortamına dayanamayarak
kapandı÷ını görmekteyiz.
Sonuç olarak incelemeye konu yerel bankalar bir taraftan 1913’ten beri
uygulanmaya çalıúılan millî iktisat politikalarının bir sonucu olarak
sermayenin millileútirilmesi açısından önemli katkılar sa÷lamıú, yerel tüccar
ve üreticilerin kredi ihtiyacını cevaplamaya çalıúmıútır. Toplumda alıúık
olunmayan tasarruf bilincinin yerleúmesine katkılar sa÷layan yerel bankalar,
yabancı bankalar lehine olan mevduat ve kredi tablosunu Türk bankaları
lehine çevrilmesine de güçleri oranında katkıda bulunmuúlardır.
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TÜRKøYE’DE DEVLETÇøLøK øLKESø VE BøRøNCø SANAYø PLANI
Kemal ÇELøK*
ÖZET
20. yüzyılın ilk büyük savaúı olan Birinci Dünya Savaúı’nı takiben, sömürgeci,
geliúmiú kapitalist sanayici ülkelerle; savaú öncesi ortaya çıkan ve Çar yönetimine
son veren sosyalist ihtilalin önde gelen temsilcisi Sovyet Rus yönetimi nedeniyle
dünya fiilen iki blo÷a ayrılmıútı. Sovyetlerin geliúmeye, sanayileúmeye yönelik
olarak yeni ideoloji ve ilkeleri do÷rultusunda uygulamaya koydu÷u katı devletçi ve
planlı sanayileúme uygulaması ile sa÷ladı÷ı baúarıyı ilgiyle takip eden Türkiye’nin,
1929-1930 dünya ekonomik buhranı sonrasında; Sovyetlerden farklı olarak, nasıl
ılımlı devletçilik anlayıúı ile planlı sanayileúmeye yöneldi÷ini ve sonuçlarını ortaya
koymaktır.
19. yüzyıl sonlarında yaygınlaúan ekonomik liberal anlayıúın, dünya devletleri
ekonomisine darbe vuran en büyük buhranı, 1917 yılında Rusya’da Çarlık
yönetimini sona erdiren Sosyalist øhtilal’dir. Bu ihtilalin, sanayide geliúmiú
ülkelerin, sömürgeler ve yarı sömürgeler üzerindeki egemenli÷ini sa÷layan kapitalist
sistemin oluúturdu÷u dünya iktisadi birli÷inin bozulup, da÷ılması. Lozan Antlaúması
sonrasında, Türkiye’nin cumhuriyet yönetimini seçmesi. ødeolojik nedenlerle, bir
bakıma ikiye bölünen dünyada, sosyalist blok içindeki iç çatıúmalar ve dıú savaúlar
sona ererken, kapitalist sanayici ülkelerde ise; sömürgecilik, yarı sömürgecilik ve
liberal iktisadi sistem devam etmekle birlikte; bir takım ekonomik sıkıntılar
görülmesi gibi geliúmeler sonucunda; 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi’nin,
etkisini gösterdi÷i Türkiye’de de, planlı uygulama tartıúmalarını öne çıkarması.
Sovyet Rusya’nın, planlı uygulamada gösterdi÷i baúarı yanında, Batılı
kapitalist ülkelerin devlet denetimi altında planlı sanayiye yönelmelerini takiben;
Cumhuriyet Halk Partisi’nin 10-18 Mayıs 1931 yılındaki 3. Büyük Kongresi’nde,
devletçilik ilkesini Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin resmi ilkelerinden biri olarak
kabul ederek, Dünya Ekonomik Krizi’nden kendisi ve Batılı ülkelerin çekti÷i
sıkıntılara, Osmanlı (Düyun-ı Umumiye)’dan kalan borçlarının ödenme úekli,
øngiltere ve Fransa ile iliúkilerde arzu edilen iyileúmenin henüz sa÷lanamaması ve


*

Prof. Dr., Baúkent Üniversitesi Atatürk Uygulama ve Araútırma Merkezi Ö÷retim Üyesi,
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finans temini gibi sorunları çözüp, Sovyetler Birli÷i ve øtalya’nın deste÷ini nasıl
sa÷ladı÷ı, ılımlı devletçi bir politik anlayıúla planlı sanayileúme uygulaması
baúlattı÷ı konuları ele alınacaktır.
Bu konularda öncelikle; Sanayi Bakanlı÷ı Arúivi, TBMM Arúivi, dönemin
basını, ilgili eserler ve makalelerden yararlanılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Türkiye, Cumhuriyet, Devletçilik, Planlı Sanayi.
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OSMANLI DEVLETø’NøN SON DÖNEMøNDEN TÜRKøYE
CUMHURøYETø’NE KADAR SANAYø

Osmanlı Devleti’nin sona ermesine yakın bir dönemde; sanayii teúvik
amacıyla 1909 ve 1910 yıllarında iki tasarı oluúturulmuú, 1913 yılında ise;
Teúvik-i Sanayi Kanun-ı Muvakkatı kabul edilmiúti.
Birinci Dünya Savaúı sona erdi÷inde, müttefikleri ile birlikte Osmanlı
Devleti de yenilerek Mondros Mütarekesi’ni imzalamıútı. Bu mütarekeyi
takiben, galip øtilâf Devletleri, savaú devam ederken kendi aralarında
yaptıkları gizli antlaúmalarla, Osmanlı topraklarını iúgal etmiú, bu iúgalci
devletlere karúı verilen ba÷ımsızlık mücadelesi ile Padiúah ve hükümetine
karúı verilen millî egemenlik mücadelesi sonucunda, Osmanlı Devleti
yıkılmıútı. Bu yıkıma yol açan çok sayıda neden arasında Avrupalı bazı
devletlerin önce tarım ürünlerine dayalı teknoloji ve endüstriyi, daha sonra
da madenlere dayalı metal sanayiinin teknoloji ve endüstrisini geliútirerek;
sanayi devrimini gerçekleútirmelerive Fransız øhtilâli’ni takiben yayılan
milliyetçilik akımı yatmaktadır. Buna karúılık; Osmanlı Devleti, yükselme
dönemi sonlarından baúlayarak, duraklama ve gerileme dönemlerinde, tarım
ve maden sanayinde teknolojik ilerleme kaydedemeyerek sanayiini
kuramadı÷ı gibi, Avrupalı sanayileúmiú devletlere kapitülasyonlarla verdi÷i
imtiyazların olumsuz etkileriyle karúı karúıya kalmıú, sanayileúmiú
devletlerin açık pazarı haline gelerek, ekonomik yönden de Düyun-u
Umumîye ødaresi’nin a÷ır borç yükü altına girmiúti.
Osmanlı Devleti’nin yıkılması sonucunu veren bu ve benzeri
olumsuzluklar, yeni kurulmuú olan Türkiye Cumhuriyeti’ne de olumsuz
yansımıútır. Millî Mücadele döneminde, do÷al olarak, ekonomik yönden sıkı
önlemler alınmasına imkân vermeyen bir ortam söz konusuydu. Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde ilk hükümet 3 Mayıs 1920’de kurulmuú, Yusuf
KemalBey (Tengirúenk) ilk øktisat Vekili seçilmiúti. Daha sonra, 19 Mayıs
1921’de, Mahmut Celal Bey (Bayar) ve 12 Temmuz 1922’de, Mahmut
EsatBey (Bozkurt) bu göreve atandılar. Türk milleti uzun süren savaúlar
nedeniyle yorgun ve güçsüz düúmüú, ülke harap hale gelmiú, do÷al
kaynakları yerli yatırımcılar tarafından iúletilebilecek teknoloji
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geliútirilemedi÷i için, ülke ekonomisi de kötü hale gelmiúti. Kurtuluú Savaúı
zaferle sonuçlanınca Türkiye’nin ekonomik gelece÷i ile ilgili uygulamalar ve
önlemler konusu öncelik kazandı. Yeraltı ve yerüstü do÷al kaynaklarını
ülkemizde kendimizin iúlemesi ve milleti ça÷daú düzeye eriútirme düúüncesi
a÷ırlık kazandı1.
Buna paralel olarak, daha Lozan Konferansı devam ederken ve henüz
cumhuriyet ilan edilmeden önce, 17 ùubat-4 Mart 1923’te toplanan, çiftçi,
tüccar, sanayi ve iúçi kesiminin temsil edildi÷i øzmir øktisat Kongresi’nde
ekonomik konularda önemli kararlar alınmıútı. Kongrede kabul edilen 12
maddelik øktisat Misâkı Esasları Türkiye Büyük Millet Meclisi Baúkanlı÷ı
ile hükümete iletilmiúti. Mustafa Kemal Atatürk, kongreyi açıú
konuúmasında, Türk milletinin kurdu÷u devletlerin yükseliú ve çöküú
nedenlerine bakıldı÷ında siyasi, askerî ve sosyal çok sayıda nedenler
yanında, asıl olarak ekonomik durumun etkili oldu÷unu, yeni Türkiye’nin
gereken ilerlemeyi yapabilmesi için millî egemenli÷i, ekonomik egemenlikle
güçlendirmek gerekti÷ini belirtmiútir2. øzmir øktisat Kongresi’nden çıkan
sonuç, temelde piyasa ekonomisine ve devlet-özel sektör iúbirli÷ine dayanan
bir ekonomik geliúme modelinin benimsenmesi yönündeydi. Ancak,
ülkemizdeki sermaye birikiminin yetersizli÷i ile ekonomik geliúmeyi
hızlandıracak giriúimcilerin azlı÷ı baúından beri bu modelin uygulanmasında
sorunlara yol açmıútı.
Cumhuriyet ilan edildikten sonra, Türkiye ekonomik geliúmesini
hızlandırmaya çalıúmıú, endüstrileúmeye gidilirken; ulaúımda iyileúme
sa÷lamak amacıyla bir plan do÷rultusunda yol yapımına baúlanmıú, bu arada,
hükümet programına da alınan demiryolu yapımına öncelik verilmiúti3. 28
Mayıs 1927 tarih ve 4819 sayılı Teúvik-i Sanayi Kanunu ile sanayi
yatırımları özendirilmeye çalıúılmıútı. Kamu kaynakları yetersiz oldu÷u için,
yabancı úirketlerin millileútirilmesine devlet eliyle devam edilmekte idi.

1

A. Afet ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin Birinci Sanayi Planı 1933, Türk Tarih
Kurumu Basımevi, Ankara, 1972, s. 11; Erdinç Tokgöz, “Cumhuriyet Döneminde Ekonomik
Geliúmeler”, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araútırma Merkezi, 6. Baskı, Ankara,
2008, s. 323.
2
ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 1-9; A. ønan, Türkiye Cumhuriyetinin økinci
Sanayi Planı 1936, 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1989, s. VII.
3
ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 11, 12.
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Buna karúılık; Türk halkının hayat seviyesi Osmanlı döneminden daha iyi bir
refah düzeyine ulaútırılamamıútı. Cumhuriyetin 10. yılına yaklaúılırken;halk
iradesinin sadece yasallık (meúrûiyet) de÷il, aynı zamanda güç kayna÷ı
oldu÷unu bilerek cumhuriyeti kuran, M. Kemal Atatürk, topluma
yönelikdemokrasi, özgürlük ve eúitlik inancıyla, gerçekleútirilen inkılâplarla
toplum yapısal de÷iúim geçirmeye baúlamıú, halk, imparatorluk ve ümmet
anlayıúından, millet olmanın bilincine varmıútı. Buna karúılık; inkılâplar ve
ça÷daúlaúma halkın sosyal hayatına henüz olumlu katkı sa÷lamadı÷ı gibi,
vatandaúın ekonomik sıkıntılarını giderebilmek de henüz mümkün
olmamıútı. Cumhuriyet Türkiyesi, sanayide geliúmeye yönelik yeterli
adımlar atamamıútı. Tarım ise, teknik uygulamalardan uzak, ilkel ve dekar
baúına alınan verim çok düúüktü. Bu nedenle, tarım ürünleri çiftçinin emek
ve masrafını karúılamaktan uzak kalmıútı. øúsizlik sürmekte, vergiler halka
a÷ır gelmekteydi. Toplumun çekti÷i ekonomik úartların kötülü÷ü nedeniyle,
devletin elindeki jandarma teúkilatı ile güçlü savunma kuvvetine ra÷men,
zaman zaman eúkıyalık olaylarına rastlanmaktaydı. 1929-1930 Dünya
Ekonomik Krizi bütün tarım ülkeleri gibi Türkiye’yi de çok olumsuz
etkilemiúti. Mustafa Kemal’in çok partili eleútirel siyaset ortamı oluúturma
giriúimi olan ve 1930 yılı yazında yaptı÷ı görüúme sonrasında Ali Fethi
Bey’e (Okyar) Serbest Cumhuriyet Fırka’yı kurdurması da bu nedenlerle
gerçekleúmiúti. Bu parti, liberal ekonomik prensibi benimsedi÷i için,özel
giriúimcilerin sermaye yetersizli÷i nedeniyle Liberal Ekonomik Sistem
beklenen sonucu vermemiú,bu konuyla ilgili tartıúmalardaM. Kemal Atatürk
ve Baúvekil øsmet Paúa (ønönü)’nın, devletçilik ilkesini savundukları, øsmet
Paúa’nın (ønönü), Kayseri-Sivas demiryolunun iúletmeye açıldı÷ı gün olan,
30 A÷ustos 1930’da, mutedil devletçilik terimini kullandı÷ı görülmektedir.
Sonuç olarak; o dönemin ekonomik ortamının belirledi÷i ve böyle bir siyasî
denemeye uygun olmayan sosyal úartlar, bir muhalefet partisi giriúimin
baúarısızlıkla sonuçlanmasına yol açmıútı. Ama cumhuriyetle birlikte daimi
bir geliúme gösteren sosyal bünye, yeni úartlara, yeni planlara ihtiyaç
göstermekteydi. Bu bakımdan; M. Kemal Atatürk’ün devletçilik ilkesi
úartlara göre uygulanabilir, geliútirilebilir bir yön taúımaktaydı4.


4
ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 1, 9, 19, 24, 25; ø. Bozda÷, Bilinmeyen
Yönleriyle Celal Bayar, 1. Baskı, Emre Yayınları: No: 38, østanbul, 2005, s. 40; T. F. Ertan,
“øsmet ønönü’nün Rusya Gezisi”, Atatürk’ten So÷uk Savaú Dönemine Türk-Rus øliúkileri

1070

Kemal ÇELİK

M. Kemal Atatürk ve Türkiye’de Devletçilik ølkesinin Uygulanması
Cumhuriyetin ilanından 1930 yılına kadarki süreçte, bir taraftan da
ülkede gelir kaynaklarının belirlenmesine ve düzenli bir hale getirilmesine
çalıúılmıútı. Osmanlı’dan kalan borçların taksitleri düzensiz de olsa
ödenmekteydi. Kapitülasyonlarla imtiyaz kazanan devletler, ekonomik
kaynaklarımızı kendi çıkarları için kullanmıúlardı. M. Kemal Atatürk,
Türkiye’de yabancı devletlerin sahip oldukları imtiyazların kaldırılması ile
siyasi ve ekonomik ba÷ımsızlı÷ı hedef edinmiúti. Yabancı úirketler
tarafından iúletilen demiryolları, yetersiz bütçeden ayrılan ödenekle satın
alınıp devletleútirilerek tamamen millîleútirilirken; bütçeden milyonlar
harcanarak yeni demiryolu hatları döúenmekteydi5. Mevcut vergiler a÷ır
oldu÷undan, yeni vergiler koymak mümkün olmadı÷ı gibi, Lozan
Antlaúması’nda yer alan Ticaret Sözleúmesi gere÷i, gümrük tarifeleri 1929
yılına kadar donduruldu÷u için, Türkiye’nin gümrük gelirlerini arttırmak
mümkün de÷ildi. 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi ise, en çok tarım
ürünleri üreticisi ülkelere ve bir tarım ülkesi olan Türkiye’ye zarar
vermekteydi. Fındık, üzüm, pamuk gibi önemli ihraç ürünlerinin elde
kalması, ithalatın da aksamasına yol açmıútı. Devletin Merkez Bankası
olmadı÷ından, dıú ekonomik iliúkiler yabancı bir banka olan Osmanlı
Bankası tarafından yürütülmekte idi. Bu önemli etkenler dikkate alındı÷ında;
hükümetin mazeretini de kabul etmek gerekmekteydi 6.
Yeni Türkiye bu dönemde mali ve ekonomik sorunları bir program
altında toparlamaya, bu konuda karúılaútı÷ı sorunları çözmeye çalıúıyordu.
Cumhurbaúkanı M. Kemal Atatürk, bu amaçla øç Anadolu, Güney Anadolu,
Karadeniz ve Trakya’yı kapsayan bir yurt içi gezisine çıktı. ùehir úehir,
kasaba kasaba gezerek köylü, kentli halkla görüúüp konuúarak dertlerini
dinlerken, halkın iyileútirilemeyen durumu, periúanlık içindeki görüntüsü
büyük üzüntü yaratmıú, M. Kemal, bu dert ve úikâyetlerden bunaldı÷ını itiraf

I. Çalıútay Bildirileri, (Çev. ve Yay. Hazırlayanlar: Dr. ølyas Kamalov, Dr. ørinaSvistunova),
AKDTYK, Atatürk Araútırma Merkezi, Ankara, 2010, s. 211, 212.
5
ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 1.
6
“øktisat Konferansı’nda Türk Tezinin øzahı”, Cumhuriyet, 17 Haziran 1933, s. 1, 4; ønan, …
økinci Sanayi Planı 1936, s. VII; Bozda÷, a.g.e., s. 41-43, 57; Mustafa Turan, “Atatürk’ün
Devletçilik ølkesi: Hedef ve Uygulamalar”, Kafalı Arma÷anı, Komisyon, Akça÷
Yayınları/400, Ankara, 2002, s. 386; Hasan Rıza Soyak, Atatürk’ten Hatıralar, 3. Baskı,
Yapı Kredi Yayınları: 2131, østanbul, 2006, s. 388-390, 428, 429.
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etmiúti. Türkiye’nin ekonomik geliúmesinin gere÷ine inanan ve ekonomik
konularla yakından ilgilenen M. Kemal, ülkenin yeni ve geliúmiú teknolojik
vasıtaları kullanarak ilerlemesini sa÷lamak gayesiyle, kurulmuú ve kurulacak
olan ekonomik tesislerle ilgili bilgiler ve direktifler vermiú, beraberinde yurt
gezisine götürdü÷ü uzmanların, her bölgenin ekonomik durumunu
belirlemelerini, hükümetin çalıúmalarını bu bilgilere dayanarak yapmasını
istemiúti. Bu büyük yurt gezisi dönüúünde Ankara’da, Bakanlar Kurulu’nu
toplayarak yaptı÷ı geziyle ilgili izlenimlerini anlatan ve eleútirilerde bulunan
M. Kemal, cumhuriyetin sekizinci yaúına girdi÷ini, hükümet olarak milletin
geçimini kolaylaútırmak, iúsizli÷i azaltmak, sanayii geliútirmek için neler
düúünüldü÷ünü ve ne gibi hazırlıklar yapıldı÷ını sordu. øktisat Vekili
Mustafa ùeref Bey ve di÷er bakanlar tasarılarını ve gerekli ödenek miktarını
belirtirken, bunları not alan Mustafa Kemal’in, elindeki listede bu iúler için
toplam beúyüz milyon liralık bir ödenek gerekti÷i ortaya çıktı. Oysa o
dönemde Türkiye’nin bütçesi ikiyüz milyon liraydı7.
Bütün ülkeleri sarsan 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi, dünya sanayi
ve ekonomisini durgunlaútırmıú, finans kuruluúları, ayakta kalabilmek için,
kredi verdikleri ülkelerin fabrikalarını satıúa çıkarmıúlardı. Türkiye’nin ihraç
etti÷i tarım ürünlerinin fiyatı çok düútü÷ünden, ürününü maliyetlerin çok
altında bile güçlükle satabilen ve geçim sıkıntısı içindeki köylü, vergisini
ödemekte zorlanmaktaydı. Devletin bütçe geliri de önemli ölçüde
azalmıútı.Buna çare olarak, Hükümet ve øktisat Vekâleti, Türkiye’den mal
alan devletlerden mal alma yani mütekabiliyet uygulaması ve dıú ticarette
kliring anlaúmaları yapıp bunları baúarılı görüúmeler yürüterek, bu sistemle
bir süre sonra az da olsa piyasayıdurgunluktan kurtarmayı ve üretime hız
kazandırmayı baúardı. Çok sayıda devlet küçülerek bu krizi atlatmaya
çalıúırken; Türkiye, sanayisini kurmak için finansman bulmak, ekonomisini
güçlendirip girdilerini azaltmak peúinde idi8.



7

ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 1; ønan,… økinci Sanayi Planı 1936, s. VII;
Bozda÷, a.g.e., s. 41-43, 57; Soyak, a.g.e., s. 388-395.
8
øsmet ønönü, Hatıralar, (Yay. Hz.: Sabahattin Selek), økinci Basım, Bilgi Yayınevi, Ankara,
2006, 534, 535; Akúam, 11 Eylül 1932, s. 1; Bozda÷, a.g.e., s. 58-61.

1072

Kemal ÇELİK

1930-1933 yılları, Türkiye Cumhuriyeti’nde devletin ekonomiye büyük
önem ve yer verdi÷i, ekonominin çeúitli yönlerden incelemeye alınıp,
programlaútırıldı÷ı yıllardır. Hükümet, yapılan incelemelerle ilgili Atatürk’ü
bilgilendirmekte ve özellikle endüstri kuruluúlarının kurulaca÷ı yerler
konusunda Genelkurmay Baúkanı Fevzi Paúa (Çakmak) ile görüú
alıúveriúinde bulunmakta idi. Ekonomik alanda 1930 yılını takiben hükümet
programına esas olarak alınan devletçilik ilkesi, 1924 Anayasası’na, 5 ùubat
1937’de, eklenmiútir. M. Kemal Atatürk, devletçilik prensibi ile ilgili olarak:
“Türkiye’nin tatbik etti÷i devletçilik sistemi 19. Asırdan beri sosyalizm
nazariyecilerinin ileri sürdükleri fikirlerden alınarak tercüme edilmiú bir
sistem de÷ildir. Bu, Türkiye’nin ihtiyaçlarından do÷muú, Türkiye’ye has bir
sistemdir. Devletçili÷in bizce manası úudur: Fertlerin hususi teúebbüslerini
ve faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin bütün ihtiyaçlarını ve
birçok úeylerin yapılmadı÷ını göz önünde tutarak, memleket iktisadiyatını
devletin eline almak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk vatanında
asırlardan beri ferdî ve hususî teúebbüslerle yapılamamıú olan úeyleri bir an
önce yapmak istedi ve görüldü÷ü gibi, kısa bir zamanda yapmaya muvaffak
oldu. Bizim takip etti÷imiz yol görüldü÷ü gibi liberalizmden baúka bir
sistemdir”, demekteydi9.
M. Kemal Atatürk, ekonomik konularla ilgili teorik bilgilerle ciddi
úekilde ilgilendi÷i gibi, yakınında yer alan úahsiyetlerin de ekonomi
konusunda bilgi edinmelerini tavsiye etmiú, ülkemiz için uygulanmasında bu


9
ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 1, 2, 13-19; Hakimiyeti Milliye, 12 Eylül
1932, s. 1 ve 25 Eylül 1932, s. 1; “Rus Heyetinin Bir Kısmı østanbul’a Geldi”, Cumhuriyet, 2
Teúrin-i Evvel (Ekim) 1932, s. 1, 4, 5; ø. Tekeli-S. ølkin, Cumhuriyetin Harcı, (Yay. Hz.lar:
I. Baysal, G. Kızılgüneúler, S. Hür), økinci Kitap, Birinci Baskı, østanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları 70, østanbul, 2004, s. 222.
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bilgilerin yararlı olaca÷ını ifade etmiútir. Bu yıllarda ortaya çıkan devletçilik
terimi ve ilkesinin kesin tanımı yapılmıú iken; 1930 yılında mutedil
devletçilik deyimi kullanılmıútı10. Bazı devletlerin birinci derece önemli
görmedi÷i ve özel ve kiúisel yatırımcıların yapmasında sakınca görülmeyen
bir kısım iúler, Türkiye için çok önemli devlet iúleri olarak görülmekteydi.
Türkiye Cumhuriyeti’ni idare edenlerin hem demokratik ilkelerden
ayrılmaması, hem de o günlerde içinde bulunulan durum ve úartlar nedeniyle
mutedil devletçilik ilkesini uygulamaları zorunluluk olarak görülmekteydi11.
M. Kemal Atatürk: “Bizim takibini muvafık gördü÷ümüz mutedil
devletçilik prensibi; bütün istihsal ve tevzi vasıtalarını fertlerden alarak,
milleti büsbütün baúka esaslar dâhilinde tanzim etmek gayesini takip eden
hususî ve ferdî iktisadi teúebbüs ve faaliyete meydan bırakmayan sosyalizm
prensibine müstenit kolektivizm, komünizm gibi bir sistem de÷ildir” demiúti.
1931’de ise yine Atatürk; Afet ønan’a, devletçili÷i: “Bizim takip etti÷imiz
devletçilik, ferdi mesai ve faaliyeti esas tutmakla beraber, mümkün oldu÷u
kadar az zaman içinde, milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriútirmek
için milletin umumi ve yüksek menfaatlerinin icab ettirdi÷i iúlerde; bilhassa
iktisadî sahada devleti fiilen alâkadar etmektir”12, úeklinde açıklamıútı.
1931’deki Cumhuriyet Halk Fırkası programında da yer verilen bu cümlenin
sonu;
“…alâkadar
etmek
mühim
esaslarımızdandır”
úeklinde
tamamlanmıútır. Bu madde, Cumhuriyet Halk Fırkası’nın yetkilileri
tarafından: “Memleketin bütün istihsal hakkını tanımayan, serbest
sermayenin çalıúmasına müsaade etmeyen ve bütün iktisadi faaliyetleri
benimseyen, aúırı devletçilik fikrine yol açmayacak bir açıklık vardır”,
úeklinde izah edilmiútir. M. KemalAtatürk, devletçilik ilkesini tespit ederken
çeúitli görüúler ortaya atılmıú, tartıúmalar yaúanmıútır. øúte bundan sonra
sanayi planı ile ilgili raporların hazırlı÷ı gündeme gelmiútir. Amaç, yurt


10

ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 2, 15.
ønan, Vatandaú øçin Medeni Bilgiler, Milliyet Matbaası, østanbul, 1930, s. 80.
12
ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 23; ønan, … økinci Sanayi Planı…, s. VIIVIII; Hakimiyeti Milliye, 12 Eylül 1932, s. 4 ve Zeki Mesut, “Gündelik, øktisatta
Devletçilik”, Hakimiyeti Milliye, 8 Birinci Kânun (Aralık) 1931, s. 1; Turan, a.g.m., s. 387.
11
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içindeki hammaddelerin, kendi eme÷imiz ve gücümüzle ça÷daú teknik
bilgileri uygulayarak, üretimini sa÷lamaktı13.
19 A÷ustos 1932 tarihli Akúam Gazetesi’nde ‘øktisadiyatta øki Yol’
baúlı÷ını taúıyan bir makalede: “Birinci yolun fertlerin özel giriúimlerine ve
rekabete dayandı÷ı; ikinci yolun ise, son zamanlarda teúkilata ba÷lı, düzenli
ve idare edilen iktisat sistemi oldu÷u ve ülkenin bütün iktisat hayatına
devletin müdahalesini istedi÷i belirtilmekte. Ortada bir gerçek varsa, serbest
iktisadın öncüsü olan øngiltere baúta olmak üzere hiçbir ülkede kalmadı÷ı…
Devletçilik denilen teúkilata ba÷lı, sevk ve idare edilen iktisat anlayıúının
olumsuz geliúmelerin de etkisiyle, dünyanın her tarafında serbest iktisat
sisteminin yerini aldı÷ı” belirtilmekte idi14. Falih Rıfkı (Atay), 12 Eylül
1932’de, Hakimiyeti Milliye’de ‘Ana Yollar’ baúlı÷ını taúıyan makalesinde:
Bütün ülkelerde oldu÷u gibi, Türkiye için de en sa÷lam, güvenli ve istikrarlı
yolun, Türkiye Devleti’nin yüksek iktisadî menfaatini düzenleyip, kontrol
edebilecek tek kuvvetin bir devlet kuvveti olabilece÷ini, Halk Fırkası
devletçili÷inin bu demek oldu÷unu yazmıútı15. øsmet Paúa da, Sovyet Rusya
seyahati dönüúünde yaptı÷ı açıklamada: “Türkiye için, Halk Fırkası’nın
milliyetçi, halkçı, devletçi ve inkılâpçı politikasının, ülkenin ihtiyaçlarına
gerçek ve ciddi úekilde uydu÷u kanaatini müúahedeleri ile bir kat daha
kuvvetlendirmiú oldu÷unu”, ifade etmiúti. Devletçilik ilkesi, 5 ùubat
1937’de, anayasa ilkesi kabul edildikten sonra, sadece bir siyasi parti
programında yer alan bir ilke olmaktan çıkmıú, devletin genel ekonomik
uygulamasına temel oluúturmuútur16 göstermekteydi. Bu bakımdan; M.
Kemal Atatürk’ün devletçilik ilkesi úartlara göre uygulanabilir,
geliútirilebilir bir yön taúımaktaydı17.



13
ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 2, 24; ønan, … økinci Sanayi Planı, s. VIIVIII; Mesut, a.g.m., s. 1, 4; Turan, a.g.m., s. 382, 390.
14
Akúam, 19 A÷ustos 1932, s. 1.
15
F. R. Atay, “Ana Yollar”, Hakimiyeti Milliye, 12 Eylül 1932, s. 1; Akúam, 12 Eylül 1932,
s. 1.
16
“Rusya Seyahati øntibaları”, Akúam, 16 Mayıs 1932, s. 1, 2; A. ønan, … økinci Sanayi
Planı, s. IX.
17
ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s.1, 9, 19, 24, 25; Yakup Kadri Karaosmano÷lu,
Politikada 45 Yıl, 2. Baskı, øletiúim Yayınları, østanbul, 1999, s. 95, 96; Bozda÷, a.g.e., s. 40;
Ertan, a.g.m., s. 211, 212.
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Düzenlenen ticaret ve sanayi kongreleri ile halkın ve piyasanın istekleri,
düúünceleri konusunda bilgi edinildi. Yabancı uzmanlara ekonomik analizler
hazırlatıldı. Böylece Türk ekonomisine nasıl bir yön verilmesi gerekti÷i
belirlenmeye çalıúıldı. Bunlardan biri de Millî øktisat ve Tasarruf Cemiyeti
Umum Merkezi tarafından Ankara’da düzenlenen ve 22-23 Nisan’da
toplanması planlanıp, gerçekleútirilen 1930 Sanayi Kongresi ve
Talimatnamesi’dir. Bu kongrede güdülen amaç: “Türkiye sanayii, Türkiye
Devleti gibi yeni ve ileri olmalıdır. Yerli mallarımızın miktarını ço÷altma÷a,
cinslerini metanet, zarafet, nefaset ve sair evsafı itibarile yabancı mümasil
mallar derecesine getirmeye ve fiyatlarını ucuzlatma÷a çalıúmaktır”,
úeklinde belirlenmiúti.“Kongrenin esas gündemi:
I-Ham madde
II-Sermaye ve kredi
III-Vergiler ve rüsum
IV-Teúviki Sanayi Kanunu ve Tatbikatı
V-Standart meseleleri
VI-Rasyonalizasyon meseleleri
VII-Ticaret ve Sanayi Odalarında sanayicilerin temsili
VIII-Sınaî tedrisat
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IX-Nakliyat tarifeleri”, konularına yer vermekteydi. Planın ana hatları:
Birinci Sanayi Planı’nda, ithal edilen fakat hammaddesi Türkiye’de olan, iç
pazarda sa÷lanabilecek ürünlerle; ya da ithal edilecek bazı maddelerin
iúlenmesi yoluyla bir takım sanayi kollarının devlet tarafından veya yabancı
sermaye deste÷i alınarak kurulması idi. Bu sanayi tesisleri:
a)Dokuma sanayi
b)Maden sanayi (demir, maden kömürü, sömikok, bakır, kükürt)
c)Selüloz sanayii (selüloz, kâ÷ıt ve karton, suni ipek)
d)Seramik sanayi (úiúe, cam, porselen)
e)Kimya sanayii (zaç ya÷ı, klor, südkostik, süperfosfat). Bu sanayide
içteki üretim ithalatımızın yarısına yakın bir seviyede idi. Birinci Sanayi
Planında ayrıca:
a)Elektrifikasyon meselesi ve enerji teúkilatı
b)Altın ve petrol arama iúleri ve teúkilatı
c)Jeoloji tedrisatı ve jeologlar yetiútirilmesi
d)Meslekî tedrisat (teknik ö÷retim) kolları bulunmaktaydı.
Elektrifikasyon çalıúmaları kurulacak olan ‘Elektrik Etüt ødaresi’, altın ve
petrol arama iúleri ise ‘Maden Arama Umum Müdürlü÷ü’ eliyle, teknik
ö÷retim ‘Millî E÷itim Bakanlı÷ı’ tarafından düzenlenecek ve yürütülecekti.
Kurulması planlanan tesisler de Sümerbank ve øú Bankası arasında
paylaútırılıyor, finans tutarı toplam kırkdört milyon lirayı buluyordu18.

Türkiye’de Planlı Kalkınma Giriúimleri, 1930 Sanayi Kongresi ve
Birinci Sanayi Planı

18

Neúreden: Millî øktisat ve Tasarruf Cemiyeti Umum Merkezi, 1930 Sanayi Kongresi
Raporlar Zabıtlar, Ankara, 22 Nisan 1930, s. VI, VII; Bozda÷, a.g.e., s. 59-61; Ankara
Sanayi Odası, 1930 Sanayi Kongresi Raporlar Zabıtlar, (Neúreden: Millî øktisat ve
Tasarruf Cemiyeti Umum Merkezi), Ankara, 2008, s. VI, VII.
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Gelece÷e yönelik bir plan hazırlamak ve uygulayabilmek, gelece÷e
bilgili, bilinçli ve güvenli olarak kavuúmanın ilk ve önemli bir adımıdır. Bir
plan çerçevesine alınmayan fikirler soyut ve havada kalan düúüncelerden
öteye geçemez. Plan, Batı ile Do÷u halkları arasında farklılık oluúturan en
belirgin kavramlardan biri olmuútur. Planlı hayatı benimsemek ve
uygulamak baúarılı olmanın da baúlangıcı sayılabilir.Sovyet Rusya, 1928
yılında, dünyada kalkınma planlı dönemi ilk uygulayan devlet olmuútur. Bu,
Marksist ideolojiye dayanan bir ekonomik kalkınma planı olup, toplum
yapısının gerektirdi÷i bir kapsama sahip, üretimle tüketimi birlikte ele alan,
bir çeúit denge gözeten bir plandı.O güne kadar hükümet baúkanı olarak
øsmet Paúa’nın (ønönü) Türkiye’de uyguladı÷ı ekonomik politika øzmir
øktisat Kongresi’nin aldı÷ı kararlar istikametindeydi. Mustafa Kemal’in
yönlendirdi÷i bu kongre, liberal karakterde önlemler teklif etmiú, bu sistemin
uygulanmasını kolaylaútıran bir model oluúturmuútu. øzmir øktisat Kongresi
kararlarında yer alan Teúvik-i Sanayi Kanunu’nun yeniden ve yerli sanayi
lehine düzenlenmesi iste÷i üzerine 1927 yılında kabul edilen yeni Teúvik-i
Sanayi Kanunu, ülkede kurulacak úeker sanayi için belirledi÷i özendirici
ayrıcalıklara ra÷men, özel teúebbüsün bu sanayi alanına çekilmesi, Uúak ve
Alpullu ùeker Fabrikaları’nın kurulması dıúında, yeni bir giriúimin oluúması
mümkün olamamıútı. O dönemde, Türkiye yeterli sermaye birikimi, bilgi
birikimi ve giriúimcilere sahip de÷ildi. Mustafa Kemal, bu kadrosuyla
hükümetin ekonomiyi canlandıramayaca÷ı inancını yakın arkadaúlarıyla
paylaúmakta, çareler düúünmekteydi. Hükümetin yeni bir atılım yapaca÷ı
söylenmiú, bu gerçekleúmedi÷i gibi, ekonomi eski yıllara göre daha
kötüleúmiúti. Büyük krizin Türkiye’deki olumsuz etkisi de devam
etmekteydi19.
1931 yılı sonları 1932 yılı baúları planlı uygulama tartıúmalarının öne
çıktı÷ı, yo÷unlaútı÷ı yıllardı. Sovyet Rusya’nın uygulamada gösterdi÷i baúarı
yanında, kapitalist Batılı ülkelerin de devlet denetiminde planlı sanayiye
yönelmeleri, Türkiye’de de plan fikrinin geliúmesi ve uygulanması
giriúimlerine yol açtı. Planlı kalkınmaya engel oluúturan en büyük
sorunlardan biri øngiltere ve Fransa ile iliúkilerin arzu edilen seviyede
düzelmemiú olması. Bir taraftan borçlar ödenirken; plan için de finans


19

Mesut, a.g.m., s. 1; Karaosmano÷lu, a.g.e., s. 112; Bozda÷, a.g.e., s. 59, 60.

1078

Kemal ÇELİK

kredisi bulmak konusunda karúılaúılacak sorunlardı. Bunların çözümünde
Sovyetler Birli÷i ve øtalya’nın az geliúmiúlikten kurtulabilmek yönündeki
politik arayıúları incelenip de÷erlendirilmiú, sa÷ladıkları geliúmeler ilgi ve
dikkati çekmiúti. 1930 yılı sonlarında Hariciye Vekili Tevfik Rüútü Bey’in
(Aras), Sovyetler Birli÷i’ni ziyareti bu ilgiyi daha da arttırmıútı. Sovyetlerin
planlama uygulamasını dikkatle incelemiú olan ve Tevfik Rüútü (Aras) ile
katıldı÷ı Rusya gezisine, T. Rüútü Bey’in dönüúünden sonra da devam
ederek bilgisini arttırmaya çalıúan Falih Rıfkı Bey de (Atay), Türkiye’ye
özgü bir iktisat sistemi bulmak amacındaydı. Kapitalist ve Marksist
sistemleri ça÷ dıúı bulmaktaydı. Bu görüúten hareketle Sovyetlerin iktisadi,
sosyal ve kültürel yaúantısını izlemiú, özellikle parti teúkilatı ile beú yıllık
Sovyet planını ayrıntılı úekilde incelemiúti. Sovyetler Birli÷i’ni beú yılda
makineleútirecek olan programın ne úekilde uygulanmakta oldu÷u bir yazı ile
basına yansımıútı. Sovyetler, bu beú yıllık planı daha hızlı gerçekleútirmek
için, “beú senelik plan, dört senede”, Tempo formülü veya sloganını ortaya
atmıú, planı yavaúlatmak de÷il, hızlandırmak anlamında yeniden gözden
geçirmiú ve bu sloganı bütün úehirlerin duvarlarına asarak, Birinci Sanayi
Planı’nı beú yıl yerine, dört yılda gerçekleútirmeyi baúarmıúlardı. Türkiye
ise; Sovyetleri takip ederken sadece üretimi amaçlayan bir plan
hazırlı÷ındaydı. Avrupalı demokratik ülkeler baúta olmak üzere, di÷er
ülkelerde planlama çalıúmaları asıl olarak økinci Dünya Savaúı’ndan sonra
baúlatılmıútır.20.
Mustafa Kemal’in, hükümetten bir kalkınma hamlesi baúlatması iste÷i
bir bakıma, øsmet Paúa’nın, Sovyet Rusya inceleme gezisinin amaç ve
izlenimlerine paralel olarak; baúlangıçta hükümeti katı devletçi bir iktisat
anlayıúına itmiútir. Baúvekil øsmet Paúa, kendisine refakat eden Hariciye
Vekili Tevfik Rüútü (Aras) ve Türk heyeti ile Sovyetler Birli÷i’nin davetlisi
olarak geldi÷i Rusya’da,güçlü bir merkezi idare uygulandı÷ını görmüútü.

20

“Yeni Rusya, iptidâî bir halkı ve memleketi büyük bir hızla Garp seviyesine çıkarmak için
aranmıú ve bulunmuú ihtilâlci metotları tez olarak almıútır. Ne birinde Türkiye için Süper
Kapitalizm Sistemini, ne de ötekinde Marksizm kalıbını tavsiye ediyorum… Her millet, baúka
memleketlerde semere veren müesseselerin, ancak içinde bulundu÷u úartlarla uygun olanlarını
alır. En úekilleúmiú müesseseleri bile bu úartlara uydurmak için de÷iútirir”, bak. Falih Rıfkı
Atay, Yeni Rusya, Hakimiyeti Milliye Matbaası, Ankara, 1931, s. 4, 5, 165-167; Falih Rıfkı
Atay, “Yeni Rusya”, Hakimiyeti Milliye, 13-19 Teúrin-i Sâni, (Kasım) 1930 sayıları; Tekeliølkin, a.g.e., s. 202-206; Ertan, a.g.m., s. 212, 213.
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Bütün güçler ve güç kaynakları devletin elindeydi, devlet tarafından
merkezden yönetiliyordu. Özellikle ekonomik güçler, üretim ve tüketim
olarakplanlandı÷ı için, merkezde büyük bir güç birikimi vardı. øsmet Paúa,
ekonominin devlet eline geçti÷i bir ülkede yönetimin kendili÷inden
kolaylaúaca÷ını hemen fark etmiúti. Bunu takiben, Mustafa Kemal (Atatürk)
Baúkanlı÷ı’nda yapılan bir Vekiller Heyeti toplantısı sonrasında, hükümetin
sanayi politikasında ani bir de÷iúiklik görüldü. Daha önce, 10 Mayıs 1931
yılında, Cumhuriyet Halk Fırkası 3. Kongresi’nde, devletin elindeki bütün
fabrikaların özel teúebbüse devredilece÷i, açıklamasını yapan øktisat Vekili
Mustafa ùeref Bey, bir yıl sonra, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde o güne
kadar izlenen liberal politikanın devletçili÷e dönüúmesine karar vermiú,
Türkiye’nin ekonomik ve siyasi hayatına da yeni bir yön verecek olan 2054,
2056, 2058, 2059, 2061, 2062, 2064 ve 2068 numaralı kanunları meclis
gündemine getirerek, bir hafta içinde müzakere edilip kanunlaúmalarını
sa÷lamıútı. Bu kanunlar, Türkiye’nin siyasi ve ekonomik politikasını önemli
ölçüde etkileyecek nitelikte idi21.
Baúvekil øsmet Paúa’nın, Hariciye Vekili, Cumhuriyet Halk Fırkası
Umumî Kâtibi, bazı milletvekilleri, gazeteciler ve uzmanlarla, birkaç fabrika
müdürünün katıldı÷ı Sovyetler Birli÷i inceleme gezisi, 1932 yılının 25
Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında yapılmıútır. Bu inceleme gezisi,
Sovyetlerin, planın mali kaynaklarını nasıl sa÷ladı÷ı, o zamana kadar
planlamadan elde ettikleri sonuçları, Türkiye’nin de ihtiyaçları ve
olanaklarına göre planlamayı nasıl yürütmesi gerekti÷i konusunda bilgi
edinilmesi amacını taúımaktaydı. Sovyet liderleriyle görüúülmüú, çok sayıda
kurum ve bazı fabrikalar ziyaret edilmiú, Sovyetlerin genel iktisadi
prensipleri ve plan çalıúmaları hakkında bilgiler alınmıútı. Bu gezi,
Sovyetlerin planın mali kaynaklarını ne úekilde sa÷ladı÷ı, o zamana kadar
planlamadan elde ettikleri sonuç ve durumları Türkiye’nin olanakları ve
ihtiyaçlarına göre çıkarılacak sonuçlarla alınacak önlemler konusunda bilgi
edinilmesi amacını taúımaktaydı22.

21

Bozda÷, a.g.e., s. 44, 45.
Cumhuriyet, 23 Mayıs 1932, s. 1, 2; Yunus Nadi, “Türk Milletinden Dost Rus Milletine
Selâm”, Cumhuriyet, 24 Nisan 1932, s. 1, 2, 4 ve 25 Nisan 1932, s. 1, 4’de Baúvekil øsmet
Paúa ile Hariciye vekili Tevfik Rüútü Aras ve Türk heyetine refakat etmek üzere
görevlendirilmiú olan Kolordu Komutanı M. Fokin ve bazı subaylarla birlikte Sovyet

22
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øktisadi yönden oldu÷u kadar ticari bakımdan da önemli geliúmelerden
biri, Sovyetlerin, kendilerinden makina alımı için yirmi yıl süreli faizsiz ve
mal karúılı÷ı ödenmesi úartıyla sekiz milyon altın dolarlık (16 milyon Türk
liralık) bir kredi açmıú olmalarıydı. Böylece, Türkiye’nin iktisadi yatırımlar
için gerek duydu÷u dıú finansman sa÷lanmıútı. Bununla ilgili haberlerde,
Sovyetlerin verecekleri makinaların bedelinin yirmi yılda faizsiz taksitle ve
emtia verilerek ödenece÷i belirtildi÷i gibi; Türkiye’ye iki büyük, üç küçük
tank, on traktör, iki kamyon, bir otobüs ile Gazi ve øsmet Paúa’ya birer at
hediye edildi÷i yazılmıútır23.

Rusya’nın Odesa úehrine götürecek olan Grusia adlı vapurun østanbul’a geldi÷i
bildirilmektedir. Ayrıca; “Baúvekilimizin Rusya Seyahati”, Cumhuriyet, 25 Nisan 1932, s.
1’de, vapur sabah Odesa’ya hareket ederken østanbul Valisi Muhittin Bey baúta olmak üzere
vilâyet ve belediye erkânı, C. H. F. Umumî Kâtibi Recep Bey ile Rus Sefiri Suriç yoldaú
tarafından yolcu edildi÷i haberi yer almaktadır. Sahife 4’de ise; Baúvekille birlikte Rusya’ya
giden Tevfik Rüútü Bey, Recep Bey, Afyon Mebusu Ali, Yunus Nadi, Ruúen Eúref, Mahmut
(Soydan), Hakkı Tarık, Yakup Kadri, Falih Rıfkı, Yozgat Mebusu Tahsin, Himaye-i Etfal
Reisi Dr. Fuat, østanbul Mebusu Alâettin Cemil, Uúak ùeker Fabrikası Müdürü Remzi, Sanayi
Umum Müdürü ùerif, Maarif Vekâleti Talim ve Terbiye Dairesi Reisi øhsan, Kumaú Fabrikası
Müdürü ùevket Turgut, øktisat Vekâleti Müúavirlerinden Kâmil øbrahim, Hariciye Vekâleti
Üçüncü Daire Umum Müdürü Vasıf, Baúvekâlet Kalemi Mahsus Müdürü Vedit, Hariciye
Vekâleti Kalemi Mahsus Müdürü Kemal Aziz, gazetecilerden Vâlâ Nureddin, Selim Ragıp,
Ziya beylerle, Ermenice ve Rumca gazetelerden Sava Haci Mina ve Yervant beylerin bu
inceleme gezisine katılmak üzere Sovyet Rusya’ya gittikleri yazılmıú ve Rusya’daki gezi
programına yer verilmiútir; ønönü, a.g.e., s. 535; Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 207; Ertan, a.g.m., s.
212.
23
“øsmet Paúa Hz. Dönüyor, Sovyetler Bize 16 Milyon Liralık Makine Veriyorlar”, Akúam, 8
Mayıs 1932, s. 1, 2; Akúam, 9 Mayıs 1932, s. 2’de: Türk heyetinin, Sovyet Rusya’nın iktisat,
nafıa ve ilim sahalarındaki ihya faaliyeti görmesine müsaade olundu÷u ve 8 milyon dolarlık
uzun vadeli bir kredi açıldı÷ı haberi tekrar edilmiútir; “Rusya Tarafından Bize Açılan Kredi”,
Cumhuriyet, 16 Mayıs 1932, s.1’de: Yeni Rusya’dan kredi olarak alınacak 8 milyon doların,
200 milyon Frank karúılı÷ı oldu÷u. Faizsiz olarak 20 yılda ödenece÷i. Türkiye’nin ihtiyaç
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Baúvekil øsmet Paúa ile Sovyet Rusya’ya giderek incelemeler için orada
kalan Himaye-i Etfal Reisi Dr. Fuat, Kastamonu Mebusu Tahsin, østanbul
Mebusu Alâettin Cemil, Uúak ùeker Fabrikası Müdürü Remzi, Talim ve
Terbiye Reisi øhsan ve ùevket Turgut beylerden oluúan Türk uzmanlar
heyeti, 20 Mayıs’ta Moskova’dan yola çıkarak Harkof, Rostov,
Viladikafkas, Tiflis ve Batum’da, Sovyetler’in ülkemize hangi çeúit sanayi
fabrikaları (tesisleri) verebilece÷ini, özellikle sahip oldukları tekstil
makinalarının imal, üretim kapasiteleri vetarımla ilgili incelemeler,
araútırmalar yapmıú, Batum üzerinden Türkiye’ye dönmüútür. ùerif ve Kâmil
Beyler incelemelerine devam etmek için Rusya’da kalmıúlardı. Türk
uzmanlar incelemelerinde, Sovyet tekstil endüstrisinin en son tekni÷e uygun
úekilde geliúmiú oldu÷unu, Türkiye’de kurulacak tekstil fabrikalarının %
90’a yakın oranda bu ülkeden sa÷lanabilece÷ini, ülkemiz için alınacak
fabrikaların kurulması için düúünülen yerlerin, yapılacak imalatın çeúit ve
özellikleri ile kurulacak tesisin kapasitesi gibi konuların belirlenmesini,
bunun için de de÷iúik konularda uzman bir Sovyet heyetinin Türkiye’de
inceleme yapmasını önermiú, kendilerine gösterilen kolaylıklar için
Sovyetlere teúekkür etmiúlerdi. Sovyet A÷ır Sanayi Komiserli÷i; Türkiye’ye
sanayi alanında sa÷lanabilecek deste÷i en yararlı úekilde gerçekleútirebilmek
için yaptı÷ı hazırlık çalıúmaları sonunda Türkiye’nin yalnız ekonomisini
de÷il, özellikle millî savunmasını güçlü hale getirecek bazı a÷ır sanayi
tesislerini de tavsiye etmiúlerdi. Türk uzmanlar da tekstil yanında kimya ve
metalürji sanayii için uzmanlar talebinde bulunmanın yararlı olaca÷ını

duydu÷u bilhassa pamuklu mensucat ve di÷er gerekli sanayi makinaları için kullanılaca÷ı.Bu
sanayi makinalarının seçimi ve dünya fiatları ile kıyaslanması iúinin Türkiye’ye bırakıldı÷ı
haberi yer almaktadır; Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 208; Ertan, a.g.m., s. 219.
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belirtmiúlerdi. Türkiye, Sovyetler Birli÷i’nden sa÷ladı÷ı bu teknik yardım ve
finansmanı karúılayan kredi deste÷iyle sanayileúmede düúündü÷ü yatırımları
gerçekleútirme olana÷ına kavuúmuútu24.
Baúvekil øsmet Paúa’nın, Rusya seyahatinde, Sovyet hükümeti
tarafından hükümetimize hediye edilen ziraat aletleri ve edevatla birlikte
otomobil ve sair makinaların bir kısmı da, 10 Haziran 1932’de, Leningrad
vapuruyla østanbul’a getirilmiútir. Hediyelerin tarımla ilgili olanları yirmi altı
vagon olup, bunlardan on ton a÷ırlıktaki kısmı güvertede bulunmaktaydı.
Otomobil ve sair makinalardan oluúan di÷er kısmı yirmi sandık kadardı.
Önceki gün Franc Merink vapuruyla østanbul’a gelen beú Sovyet
mütehassısından sonra, dünkü vapurla dört mütehassıs daha gelmiúti.
Aralarında, Leningrad ve Moskova Fen Enstitüsü Müdürü Vladislav Vago,
ziraat komiserli÷i makine ve traktör úube úefi Andre Pavlof, ziraat
komiserli÷i memuru Aleksi Kondakov yoldaúların yer aldı÷ı Sovyet
mütehassıslar; hükümetleri tarafından Türkiye hükümetine hediye olarak
takdim edilen ziraat alet ve makinalarını teslim etmek üzere geldiklerini,
bunların içinde Stalingrad fabrikası üretimi son sisteme sahip, otuzbeú beygir
kuvvetinde topraktan ambara kadar bütün ekme, biçme ve toplama iúlerinde
kullanılmak üzere imal edilmiú on adet traktörün de bulundu÷u bu
makinaları, Türk hükümetinin gösterece÷i yerlerde kurarak, kullanımını
ö÷retmekle görevli oldukları, listesi yapılacak vapurdaki eúyaların
beyanname düzenlenerek gümrükten çıkarılaca÷ı, Sovyet hükümetinin teslim
için seçti÷i heyetle birlikte, hediyelerin Ankara’ya nakledilece÷i bilgisini
vermiúlerdi25
Türkiye, øtalya’daki geliúmeleri de planlamada oldu÷u kadar, úehircilik,
parti taúra teúkilatları ve propaganda uygulamaları bakımından, yakından
takip etmekteydi. Sovyetler Birli÷i inceleme gezisinden on gün kadar sonra,
1932 yılının 22 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında de÷iúik branúlardan
oluúan kalabalık bir uzman heyetiyle øtalya’ya gelen Baúvekil øsmet Paúa ve
Türk heyeti, øtalya Kralı Viktor Emanuel ile Baúvekil M. Mussolini
tarafından kabul edildiler. øtalya’nın çeúitli sanayi kuruluúları incelendi ve
yapılan görüúmeler sonunda, øtalya, üçte biri nakit, üçte biri Türkiye’nin

24
25

“Mütehassıslar Geldi”, Cumhuriyet, 3 Haziran 1932, s. 1; Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 208-210.
“Rusya’dan Gelen Ziraat ve Fen Mütehassısları”, Cumhuriyet, 11 Haziran 1932, s. 1, 2.

TÜRKİYE’DE DEVLETÇİLİK İLKESİ VE BİRİNCİ SANAYİ PLANI

1083

ihtiyaç duydu÷u makinaların ithaline, üçte biri de øtalya müesseselerine olan
borçların ödenmesinde kullanılmak üzere, Türkiye’ye üçyüz milyon liret
(yaklaúık otuziki milyon TL) kredi vermeyi kabul etti. Ayrıca, basın
mensupları ile görüúen M. Mussolini, Türkiye ile iliúkilerini daha da
geliútirmek istediklerini açıkladı. Bu arada Türkiye-øtalya Dostluk
Antlaúması beú yıl süreyle uzatıldı26.

Bunu takiben; hükümetin, Sovyet Rusya ve øtalya’dan alaca÷ı kredi ve
makinalarla bir Sanayi Planı hazırlayaca÷ı duyulunca, bazı isteklerle
karúılaúıldı. Zonguldak havzasının özelli÷i ileri sürülerek sanayi yönünden
önem verilmesi talep edildi. Liman iyi ve donanımlı olmadı÷ından büyük

26

“øsmet Paúa Hz. Roma’ya Hareket Etti”, Akúam, 22 Mayıs 1932, s. 1’de, Baúvekille
birlikte Hariciye Vekili Tevfik Rüútü, C.H.F. Umumî Kâtibi Recep, Afyon Mebusu Ali,
Yunus Nadi, Saffet, Siirt Mebusu Mahmut, Falih Rıfkı, Mehmet Asım, Ruúen Eúref, Yakup
Kadri, Reúit Galip, yeni Roma Sefiri Vasıf, Ankara Valisi Nevzat, Hariciye Vekâleti Umum
Müdürlerinden Cevat, Baúvekâlet Kalemi Mahsus Müdürü Vedit, Hariciye Vekâleti Kalemi
Mahsus Müdürü Kemal Aziz ve Kâtip Selim Aziz beylerden oluúan Türk heyetinin Galata
rıhtımında Tevere adlı vapura bindikleri ve øtalya’da on gün incelemede bulunulaca÷ı
yazılmıútır; “øsmet Paúa Rusya’ya Gitti”, Cumhuriyet, 23 Mayıs 1932, s. 1, 2’de de kimlerle
gitti÷i yazılı; “Türk-øtalyan Muahedesi Beú Sene Temdit Edildi”, Cumhuriyet, 24 Mayıs
1932, s. 1, 4; “Türk-øtalyan Dostluk Misakı 5 Sene Müddetle Temdit Edildi”, Akúam, 26
Mayıs 1932, s. 1; “øtalya 30 Milyonluk Kredi Açıyor”, Akúam, 31 Mayıs 1932, s. 1; “øtalya
Bize 30 Milyonluk Kredi Açıyor”, Cumhuriyet, 1 Haziran 1932, s. 1, 4; “Roma’dan Avdet”,
Akúam, Baúvekil ve Türk heyetinin, 2 Haziran 1932’de, Pilsna veya Plisna adlı vapurla
Türkiye’ye döndükleri haberi yer almakta; Akúam, 3 Haziran 1932, s. 2’de “Üç Senelik
Sanayi Programı” baúlıklı yazı, s. 1’de, Rusya ve øtalya’dan alınacak krediler toplamının elli
milyon Türk lirasına yakın oldu÷u, hazırlanacak bir programla ülkenin en çok ihtiyaç
duydu÷u bazı sanayi tesislerinin kurulaca÷ı, kredilerin nasıl kullanılaca÷ı ve programın hangi
esaslara göre hazırlanaca÷ının Heyet-i Vükela’da görüúülüp belirlenece÷i bilgisi verilmiútir;
Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 211.
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vapurların kömür alamadı÷ı, buna karúılık; Zonguldak’ta kömür üretimi ve
ihracatının öncesine göre çok arttı÷ı, Malta ve Filistin’den bazı fabrikaların
Türkiye’den kömür ithal ba÷lantıları kurdu÷u belirtildi. Kömür üretim ve
ihracını arttırmak yanında, havzanın sanayiin geliúmesine sa÷layaca÷ı asıl
katkının, çeúitli fabrikalar kurularak kömürden suni petrol ve benzin, katran,
naftalin ve lizol üretilebilece÷i, böylece ülkemizin ihtiyaç duydu÷u bu
maddelerin kendi öz malımızdan üretilmiú olmasına ek olarak sanayi
hayatının geniúlemiú olaca÷ı bildirilmekteydi. Vali Kâzım Paúa riyasetinde
toplanan øzmir øktisat ve Tasarruf Cemiyeti Komitesi de; alınacak
makinalarla øzmir ve havalisinde de mensucat fabrikaları kurulması için
hükümete baúvurulması kararı almıútı27

øktisat Bakanı Mustafa ùeref Bey’in (Özkan) Devletçilik Anlayıúı ve
Planla ølgili ølk Giriúimler
Planlama çalıúmaları øktisat Vekili M. ùeref Bey (Özkan) ile Sanayi
Umum Müdürü A. ùerif Bey (Önay)’e ba÷lı bir kadro tarafından baúlatıldı
ve yürütüldü. M. ùeref ile A. ùerif Beyler, devletçilik ilkesini muhtemelen
halkçılık ilkesi ile kaynaútırarak uygulamak düúüncesi ile olsa gerek; özel
sanayi giriúimlerine sa÷lanacak korumayı düúük, ayrıcalıkları sınırlı
tutarken, devletin sadece özel sektörün gerçekleútiremeyece÷i yatırımları
de÷il, daha geniú çapta yatırımlara yönelmesini sa÷layacak bir yol takip
ettiler. Sovyetler Birli÷i ile øtalya’dan sa÷lanacak yaklaúık elli milyon Türk
lirası tutarındaki kredi, üç yıllık bir sanayi planı hazırlı÷ına hız vermiútir. M.
ùeref Bey’in, Sovyet uzmanlar Türkiye’ye gelmeden, Haziran 1932’de
planın bitirilmesi, Temmuz 1932’de ana hatlarıyla da olsa ilân edilmesi
iste÷i, planın millî niteli÷ini ortaya koymak, olası tepkileri azaltmak amacını
taúısa gerektir. Planın ithal ikamesine dayalı hazırlanması, önceli÷in
pamuklu tekstil üretimine verilmesi de÷iúik kesimler tarafından destek
görmüútü. Plana alınan di÷er yatırımlarda imal edilecek ürün çeúitleri, büyük
ölçüde kredi karúılı÷ı alımı gerçekleúecek makine ve fabrikalara göre
belirlenecekti. ùeker sanayine öncelik verilmiú, bunun dıúında, kimya ve
demir sanayii ana fabrikaları, ziraat makinaları fabrikaları, keten ve keneviri

27

“Sanayi Planı”, Cumhuriyet, 11 Haziran 1932, s. 2.
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(kendir) iúleyip bunlardan üretim sa÷layacak fabrikalar kurulması
planlanmıútı. O dönemde, øktisat Bakanı’na yönelen olumsuz tepkiler
hazırlanmakta olan planın Sovyet uzmanlar Türkiye’ye gelmeden önce
tamamlanmasını önlemiútir28.

Devlet Sanayi Ofisi’nin Kurulması
Plan çalıúmalarının baúlaması ve ilerlemesiyle birlikte, kurulması
düúünülen fabrikalarla devlet tesislerinin nasıl yönetilece÷i, özel sektör
yatırımlarına ne gibi koúullarda ve ne úekilde destek olunaca÷ı, yabancı
yatırımcılara verilecek deste÷innelere göre belirlenmesi gerekti÷i gibi
sorunlar ortaya çıkmıútı. Bu sorunları gidermek düúüncesiyle 03.07.1932
tarih ve 2058 no’lu Kanunla Devlet Sanayi Ofisi ve 07.07.1932 tarih 2062
no’lu Kanunla Türkiye Sanayi Kredi Bankası kuruldu. Bu iki kuruluú aynı
zamanda, fonksiyonlarını önemli ölçüde yitirmiú olan Türkiye Sanayi ve
Maadin Bankası’nın yerini aldılar. Devlet Sanayi Ofisi’nin görevi, devletin
kurmayı planladı÷ı fabrikaların temel aúamasından bitimine kadar devam
edecek, kuruluúu tamamlanan yeni fabrikalar ofisin idaresine verilecekti.
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası’nın devir iúlemi 14 ùubat 1933’e kadar
tamamlanmıú olacak, aynı gün Türkiye Sanayi Kredi Bankası ve Devlet
Sanayi Ofisi, kuruluúlarını tamamlayarak, Türkiye Sanayi ve Maadin
Bankası’nın binasına yerleúecek, bir arada çalıúacaklardı. Bu devir iúi bir
tasfiye de÷ildi, Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası’nın sahip oldu÷u her úey
Türkiye Sanayi Kredi Bankası ile Devlet Sanayi Ofisi arasında
paylaúılacaktı. Bunun yanında, yerli üretimden sa÷lanacak çeúitli
hammaddenin ne gibi üretimde kullanılaca÷ı ve tüketimlerini arttıracak
araútırmalar yapılması karúılaúılacak teknik sorunların çözümü ve üretim
tesisleriyle ilgili projeleri de÷erlendirme görevleri vardı. Devlet Sanayi
Ofisi’nin ikinci görevi; tüm devlet giriúimlerini idarî, malî, ticarî ve fennî
konular dahil kapsamaktaydı29.


28

Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 213-215.
Cumhuriyet, 11 Haziran 1932, s. 3 ve 22 Kânun-ı Sâni (Ocak) 1933, s. 1, 6; Tekeli-ølkin,
a.g.e., s. 215.
29
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Ayrıca; bu giriúimlerin çalıúma programları ile bütçelerini hazırlamak,
kapatılan Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası’nın sorumlulu÷undaki Beykoz,
Hereke, Feshane ve Bakırköy dâhil, di÷er yerlerdeki fabrikaları yönetmek.
Üçüncü görevi; devlet katılımlarını yönetmekti. Türkiye Sanayi ve Maadin
Bankası döneminde karúılaúılan aksaklıklar dikkate alınmıú, bu úirketlerde
devlet yönetiminin kontrolü arttırılmıútı. Devlet Sanayi Ofisi, bu úirketlerin
yönetimine devletin her úirketteki sermayesi oranında katılacak, bazılarını
ise bu orana bakılmaksızın denetleyebilecekti. Dördüncü görev; Devlet
Sanayi Ofisi’nin etkisini dolaylı olarak çok geniúleten bir yön taúımaktaydı.
Büyük sanayi kuruluúu sayılan, ülkenin sürüm úartları nedeniyle ancak sınırlı
sayıda fabrikanın tesisine uygun olan veya ola÷anüstü koruma önlemleriyle
sürümü hükümetçe sa÷lanan sanayi tesislerinin kurulmasını hükümetin
iznine ba÷lamaktaydı. Kanunun 4. maddesi ise; bu tip kuruluúlara, øktisat
Bakanlı÷ı’nın iste÷i do÷rultusunda, Devlet Sanayi Ofisi’nin denetimini
öngörmekte, bu kurumun yetkilerini büyük ölçüde arttırmaktaydı. Böylece,
Devlet Sanayi Ofisi böyle geniú yetkilerle yasal hale getirilmiú, Türkiye
Sanayi Kredi Bankası’nın da kuruluúu tamamlanmıútı. Devlet Sanayi Ofisi
ile Türkiye Sanayi Kredi Bankası’nın kurulmaları, devlet sektörünün, özel
sektör aleyhine geniúletilmek istenmesi, özel sanayi kesimi ile yakın
çevresinin büyük tepkisine neden oldu. Devlet Sanayi Ofisi, øktisat
Bakanlı÷ı’nın altında, fakat üçüncü úahıslarla iliúkilerinde hükmî úahsiyete
sahip olarak ticaret ve özel hukuk hükümlerine tabi tutulmuú, böylece özel
sektörle iliúkilerini esnek úekilde yürütebilmiúti30.


30

“Suriç Yoldaú Dün Geldi”, Cumhuriyet, 23 Kânun-ı Sâni (Ocak) 1933, s. 1; Tekeli-ølkin,
a.g.e., s. 216, 217.
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øktisat Vekili M. ùeref Bey’in østifası ve Mahmut Celal Bey’in
øktisat Vekili Atanması
2-9 Temmuz 1932 yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Devlet
Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankası kanunlarından ayrı, bir dizi
öncelikli kanunları da kabul etmiúti. Bu kanunların ortak özelli÷i, ticarete
önemli ölçüde devlet müdahalesi getirmiú olmaları idi. TBMM’de, bu tip
kanunların devlet müdahalesini kollektivizme götürece÷i ve alınacak
kredilerle tesis edilecek fabrikalarla mensucat sanayii inhisarı kurulaca÷ı
iddiası, devlet yönetimi ve øktisat Vekili M. ùeref Bey’inmensucat
inhisarının kesinlikle söz konusu olmadı÷ı yönündeki açıklamalarına
ra÷men, basına yansıdı ve øktisat Vekili’ne duyulan tepkiyi arttırdı31.

Bu arada, ønhisarlar Vekâleti’nin bir karton fabrikası kurma tasarısı M.
Kemal’in ilgisini çekmiúti. Fakat bir süre sonra hükümet böyle bir fabrikanın
zarar edebilece÷i konusunda tereddüt geçirdi. Durumu ö÷renen Mustafa
Kemal de, devletin kuraca÷ı ilk fabrikada zarar etmesinin kötü örnek olaca÷ı
düúüncesiyle bu giriúimin durdurulmasını uygun buldu. Bunu takiben, øú
Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Kılıç Ali Bey, Mahmut Celal Bey’in øú
Bankası adına bir kâ÷ıt fabrikası kurmak istedi÷ini bildirmesi Mustafa
Kemal’in dikkatini çekti. Daha birkaç gün önce øktisat Vekili Mustafa ùeref,
Maliye Vekili Fuat A÷ralı Beyler ile ønhisarlar Vekili yanına gelerek
kurulacak bir karton fabrikası zarar eder bilgisini vermiúlerdi.Mustafa
Kemal, M. Celal Bey’in giriúimini takip etmeye baúladı. Kısa süre sonra, øú
Bankası Yönetim Kurulu Baúkanı Mahmut (Soydan) Bey, øú Bankası’nın
kâ÷ıt fabrikası kurma iste÷ine, hükümetin, bu fabrikayı kendisi kuraca÷ı
gerekçesiyle izin vermedi÷ini söyledi. Birkaç gün sonra, M. Celal Bey’i

31

Cumhuriyet, 17 Mayıs 1932, s. 1; Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 217, 218.
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ça÷ırtarak, konu hakkında ayrıntılı bilgi edinen Mustafa Kemal’in sofrada
azarladı÷ı M. ùeref Bey istifa etmiú ve Baúvekil øsmet Paúa, bu istifayı
durdurmuútu. Daha sonra, 1932 yılı Eylül ayında, M. ùeref Bey’in istifasını
kabul eden Mustafa Kemal, M. Celal Bey’in øktisat Vekili olarak atanmasını
sa÷ladı32.

1923-1932 yılları arasında ønönü Hükümetleri, büyük ekonomik
güçlükler yaúamıúlardı. Mustafa Kemal’in sermayesi ile kurulmuú olan øú
Bankası ise geliúmekte, özel teúebbüse verdi÷i destekle bir takım sanayiin
oluúmasına yardımcı olmaktaydı. Hükümet, øú Bankası’nı denetimine alarak,
çalıúmalarını yakından izleyebilmek için bazı yönetim kurulu üyeliklerini
elinde bulundurmak istedi. Fakat øú Bankası Yönetim Kurulu, Mustafa
Kemal’in en yakın arkadaúlarından oluúmakta idi. Buna karúı olan M. Celal
Bey ve øú Bankası Umum Müdürlü÷ü, Maliye Vekâleti ile uyuúamadılar.
Hükümet ise; mevduatını di÷er bankalara taúıyarak øú Bankası’nı
sıkıútırmaya çalıútıysa da sonuç alamamıútı. Yıllar sonra, øú Bankası Umum
Müdürü M. Celal Bey’in, Mustafa Kemal’in deste÷i ile øktisat Vekili olarak
vekiller heyetine katılması, Baúvekil øsmet Paúa’yı tedirgin etmiúti33.
øktisat Vekili olarak atanmasını takiben, kendisinden önceki katı
devletçili÷i mevcut haliyle uyguladı÷ı takdirde baúarılı olamayaca÷ını, yeni
bir ekonomik model üzerinde çalıúmak gerekti÷ini düúünen M. Celal Bey

32

M. ùeref Bey’in, telgrafla istifası ve M. Celal Bey’in øktisat Vekili olarak atanma haberi,
Cumhuriyet, 10 Eylül 1932, s. 1; Hakimiyeti Milliye, 12 Eylül 1932, s. 1 ve F. R. Atay,
“Gündelik, øktisat Vekilli÷inde”, Hakimiyeti Milliye, 14 Eylül 1932, s. 1’de sabık øktisat
Vekili Mustafa ùeref Bey’in faziletli, âlim ve úuurlu bir inkılapçı bir úahsiyet olmakla birlikte
geceli gündüzlü çalıúması nedeniyle yorgun düútü÷ü ve istirahat nedeniyle görevinden
ayrılmak zorunda kaldı÷ını yazmıútır.; Akúam, 12 Eylül 1932, s. 2; Karaosmano÷lu, a.g.e., s.
114-118; Bozda÷, a.g.e., s. 45-48.
33
Bozda÷, a.g.e., s. 53.
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yayımladı÷ı;“ùeflerimin takdir ve iradeleri üzerine øktisat Vekâleti umurunu
uhdeme aldım. Vekâlete geçtikten sonra mesaimize nasıl bir istikamet
verilece÷i hususu merakla bekleniyor… Hemen ifade edeyim ki; øktisat
Vekâleti için yeni bir hattı hareket, yeni bir istikamet aramak mevzuu bahis
olmaz… Bu mevzu üzerinde uzun uzadıya beyanatta bulunmaktan ziyade
kanaatımca riyaset beyannamesi ile fırka programındaki esasları
hatırlatmak vaziyeti en iyi tenvir eden bir vasıta olacaktır…”, úeklindeki
tamimle, Cumhuriyet Halk Fırkası programının ikinci bölümünde yer alan C
maddesinde M. Kemal’in imzasıyla belirtilen: “Ferdî mesai ve faaliyeti esas
tutmakla beraber, mümkün oldu÷u kadar az bir süre içinde milleti refaha,
memleketi mamuriyete eriútirebilmek için, milletin genel ve yüksek
menfaatlerinin icap ettirdi÷i iúlerle bilhassa iktisadi sahada devleti fiilen
alakadar ve faal kılmak esaslarımızdandır”, ifadesini hatırlattı. Böylece,
Cumhuriyet Halk Fırkası yönetimine, partinin programında yer alan
ekonomik maddeler çerçevesinde katı devletçi politika uygulanamayaca÷ını
ifade ederken; özel giriúimcilere de bir çeúit güvence vermiúti. Kendisinden
önceki döneme göre, uygulayaca÷ı bu devletçilik anlayıúı ile tepki gören
bazı kanun maddelerinin de÷iútirildi÷i, özel sanayi giriúimlerine sa÷lanacak
ayrıcalık ve korumanın arttırıldı÷ı görülmektedir Cumhuriyet Halk Fırkası
programındaki devletçili÷i bir ölçüde yumuúatıp, halk ile devlet
teúebbüslerini bir araya getirmeyi, bu zorlu÷u da Mustafa Kemal’in: “Asıl
programımızın ilham etti÷i amelî de÷iúiklikleri tercih etmek do÷ru yoldur”,
sözlerine uygun úekilde aúmak yoluna gitti. øktisat Vekili oldu÷unun üçüncü
günü teúkilatına yayımladı÷ı bu tamimle: “Türkiye’de, toplumun ve devletin
hayatında ödünsüz devletçili÷e yer olmadı÷ını, bu úekildeki katı bir
devletçili÷in parti programına da uygun düúmeyece÷ini, baúarı úartının, halk
ile devletin el ele vererek iú birli÷i yapmaları oldu÷unu”, belirtti. Bu
ifadede, ülkedeki bütün üretim hakkını halka tanımayan, özel sermayenin
çalıúmasına müsaade etmeyen ve bütün iktisadi faaliyetleri benimseyen katı
devletçilik fikrine yol açmayacak bir açıklık bulunmaktaydı.Buna göre;
devletçilikten yana olanlar; ekonomik sahada devleti fiilen alakadar ve faal
kılmak prensibinin yürürlükte oldu÷unu görerek tatmin olurken; liberal
ekonomiyi savunanlar ise, millî servete kendileri de katkıda bulunabilmek
baúarısından sevinç duyacaklardı. Bu uygulama, M. Kemal Atatürk’ün
yukarıda tanımını yaptı÷ı ‘Karma Ekonomik Sistem’in Türkiye modelini
oluúturmuútur. Ancak, Türkiye’de o dönem devletçilik akımı o kadar güçlü
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idi ki; bu ‘Karma Ekonomik Sistem’ güdümlü bir ekonomi olarak
uygulanabilmiúti34. Bu arada, M. Celal Bey, øktisat Vekili olarak atanmasının
üçüncü günü olan, 12 Eylül 1932’de, Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal’e bir
telgrafla teúekkür etmiú, Gazi de, øktisat Vekili ve mesai arkadaúlarına
muvaffakiyet dilemiúti. Aynı gün ve ertesinde M. Celal Bey, ithalatçı ve
ihracatçı fabrikatör ve sanayicilerle talepleri konusunda görüúmeler
yapmıútır.35

Türkiye’ye Gelen Sovyet Heyetleri ve øncelemeleri
10 Haziran 1932’de, Sovyetlerin hediye olarak verdi÷i tank, traktör ve
kamyonlarla Türkiye’ye gelen ziraat ve fen mütehassısları, bu alet ve
makinaları kurup çalıútırdıktan sonra ülkelerine döndüler. 12 A÷ustos
1932’de, Türkiye’ye gelen Sovyet Heyeti, pamuklu dokuma ile ilgili øktisatçı
Profesör Orloff Baúkanlı÷ı’nda bir inceleme heyeti idi. øktisat Vekili
Mustafa ùeref Bey’i ziyaret edenbu uzman heyetin 18 A÷ustos Perúembe
günü muhtemelen Eskiúehir’e gidece÷i ve daha sonra ikiye ayrılaca÷ı. Bir
grup Eskiúehir, Aydın, øzmir, Buldan, Konya, Adana, Sivas, Malatya ve
Kayseri havalisinde kurulacak büyük pamuklu mensucat fabrikaları ve
mevcut fabrikalarla,halk tarafından kullanılan tekstilin cinsi, miktarı ile
üretilen pamuk cinslerinin iklim iste÷i ve elyafı konusunda incelemelerde
bulunaca÷ı. Bu heyetin, pamuklarımızdan numuneler alarak incelenmek
üzere Sovyet Rusya’ya gönderece÷i. Di÷er grubun ise; Sarayköy, Isparta,
Burdur, Malatya, Arapkir, Kemalpaúa ve Kastamonu havalisinde ev sanayii
kurulması ve ıslahı düúünülen úehirlerde kurulacak santrallar ile bu úehirlerin
do÷al, ekonomik ve endüstriyel durumlarını incelemiútir. øncelenen
úehirlerde, enerji, su, hammadde, iúgücü ve inúaat malzemelerinin nasıl
sa÷lanaca÷ı gibi konular üzerinde de durulmuútur. Bu heyetten bir süre
sonra, Türkiye’ye gelen Mühendis Z. Galvan ise, keten, kenevir ve jüt

34

M. Celal Bey’ingöreve baúladı÷ı haberi, Cumhuriyet, 11 Eylül 1932, s. 1, 6 ve “øktisat
Vekilinin Tamimi”, 12 Eylül 1932, s. 1, 6; “Yeni øktisat Vekilinin Tamimi”, Hakimiyeti
Milliye, 12 Eylül 1932, s. 1 ve 4; Bozda÷, a.g.e., s. 54-56;
35
Cumhuriyet, 13 Eylül 1932, s. 1 ve 15 Eylül 1932, s. 1, 4; Hakimiyeti Milliye, 12 Eylül
1932, s. 1, 4.
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ürünleriyle ilgili incelemelerde bulundu. Kimya ve demir sanayi ile ilgili
incelemeler ise, Profesör N. Yukseviç tarafından yapıldı36.
Sovyet Heyeti Baúkanı Orloff, incelemeleri sonucu hazırlamıú oldukları
taslak projeyi Baúvekil øsmet Paúa’ya sunmuútu. Bir ay kadar süren,
Anadolu’daki seyahat ve incelemeleri sırasında gezdikleri úehirlerde pamuk
ve keten tarımı ile mensucat yerleri ile ilgilendikleri. Bu arada, Aydın,
Nazilli, Adana, Mersin ve Tarsus’taki pamuk tarlalarını gezerken mevcut su
kaynakları, kömür madenleri ve yerli sanayii incelediklerini, ülkemizde
pamuk tarımının eski usullerle yapıldı÷ını, mevcut pamuk cinslerinin çok
kısa elyaflı oldukları, kurulacak fabrikalar için ise uzun elyaflı pamuk
çeúitleri gerekti÷ini, bunu sa÷lamak için de pamuk ve keten tarımını ıslah
etmek gerekti÷i bilgisini vermiúlerdir. Kurulacak toplam pamuk, iplik ve
mensucat fabrikası sayısının dört veya altı adet olaca÷ını bildiren ve pamuk,
iplik ve mensucat üretecek, toplam yüzyirmi bin i÷lik, muhtemelen dört
fabrikanın yeterli olaca÷ını belirten Sovyet uzmanların, incelemeleri
sırasında üç yerde fabrika inúasını uygun gördüklerini, Denizli Sarayköy’de
yirmibin i÷lik iplik fabrikası, Nazilli’ye boyalı renkli iplikten mensucat
kurulması, Kayseri’de ise kaput bezi imal edilmesi, basma imal etmesi
düúünülen üçüncü fabrika için yer belirlemedikleri anlaúılmaktadır. Bu
üçüncü ve basma fabrikası olacak yeri belirleyecek Sovyet mühendislerinden
bir kısmı, keten ve kenevirlerimiz hakkında incelemelerini tamamlamak
üzere Anadolu’da bir süre kaldıktan sonra Ankara’ya raporlarını verip,
østanbul’a gelmiúlerdir. Daha sonra basma fabrikası Nazilli’ye kurulmuútur.
Sovyet uzmanlar, bu fabrikaların makinalarının tamamen Rusya’dan
getirilece÷ini ifade etmiúlerdir. Sovyet mühendisler, hazırladıkları plana göre
kurulacak fabrikalar için gerekli makinalardan hangilerini Türkiye’ye
vereceklerini, neleri veremeyeceklerini, ince kumaú dokuyacak fabrika
makinaları gibi, veremeyecekleri bazı makinaların Batılı ülkelerden
sa÷lanması gerekti÷ini söylemiúlerdir. Önemli bir tavsiyeleri debir demir
çelik fabrikası kurulması ve bu fabrikanın iktisadi olabilmesi için Batı
Karadeniz kıyı úeridinde (Karabük’te) kurulması idi. Türk askeri yetkililer
ise; denizden bombardımana açık olaca÷ı nedeniyle, bu fabrikanın kıyıya

36

Cumhuriyet, 11 Haziran 1932, s. 1-3, “Rus Heyetinin Temasları”, Cumhuriyet, 16
A÷ustos 1932, s. 1, 3 ve “Rus Heyeti Dolaúıyor”, Cumhuriyet, 28 A÷ustos 1932, s. 1, 6;
Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 218-221.
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uzak bir yerde kurulması görüúündeydiler. Sonuçta Karabük’te kurulması
kararlaútırılan demir çelik fabrikasının makinalarını Batılı bir ülkeden almak
zorunluydu. Böylece, Karabük demir çelik fabrikası øngilizlere
kurduruldu.Türkiye’ye geldiklerinde øktisat Vekili M. ùeref Bey tarafından
karúılanan Orloff ve heyeti, Rusya’ya dönüúleri sırasında yeni øktisat Vekili
M. Celal Bey tarafından kabul edilmiúlerdi. Türkiye’de devletçili÷e daha
ılımlı bir yön verilmesi giriúimlerinin yaúandı÷ı bu dönemde, incelemeleri ile
ilgili verileri kapsayan bir rapor sunmuúlardır37.

Orloff ve bazı Sovyet uzmanları, 6 Ekim 1932’de, Türkiye’den
ayrılırken; bir grup, raporlarını tamamladıkları 1 Kasım 1932 tarihine kadar
Türkiye’de kalmıúlardır. Sovyet uzmanların “Türkiye’de Pamuk, Keten,
Kenevir, Kimya, Demir Sanayii” baúlıklı raporu; bu maddelerin ithalatını
önlemeyi ve Türkiye’de üretimlerini gerçekleútirmek imkânını araútıran bir
fizibilite raporu idi. Fabrikaların en ileri ve geliúmiú sanayi teknolojisi ile
kurulması, Türkiye’de kullanılan kumaú çeúitlerinin sınıflanarak
standardizasyon sa÷lanması için üç çeúit kombina üzerinde duruldu÷u
görülmektedir. Raporun, kimya ve demir sanayiine ayrılan son bölümünde
ise; bu fabrikaların Türkiye’de nasıl kurulabilece÷i belirtilmiú, hazırlanan
plan tasla÷ında ilk sırada asitler, bazlar, kimyasal gübreler, patlayıcı
maddeler ve benzeri geniú çapta kullanıma sahip olan maddeleri üretecek
fabrikaların alınması önerilmiútir. Sovyet uzmanlarının çeúitli sanayi
projelerinden oluúan raporlarında yer alan proje önerilerinin hepsi
Türkiye’nin tercihlerine tam uymasalar da, bazı projeler Birinci Sanayi

37

Hakimiyeti Milliye, 12 Eylül 1932, s. 1 ve 25 Eylül 1932, s. 1; “Rus Heyetinin Bir Kısmı
østanbul’a Geldi”, Cumhuriyet, 2 Teúrin-i Evvel (Ekim) 1932, s. 1, 4, 5; Akúam, 10 Eylül
1932, s. 2 ve 18 Eylül 1932, s. 1; ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. 13-19; ønönü,
a.g.e., s. 535, 536; Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 222-229.
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Planı’na, bir kısmı da daha sonraki yıllarda sanayi giriúimlerine temel
oluúturmuútur. Öte yandan; planlama uygulamaya konuluncaya kadar büyük
güçlüklerle karúılaúılmıútır. Sovyet Rusya inceleme gezisi sırasında planın
dolar olarak yapılacak istikrazla baúlaması kararlaútırılmıútı. Fakat Sovyet
Sefiri, Baúvekil øsmet Paúa’ya, verecekleri makinaların taklit ve patentsiz
oldu÷unu, ileride bir úikâyet ve dava sonucunda Türkiye’nin hukuken önemli
tazminatlar ödemesi gerekti÷ini ve bu iúin altından kalkamayaca÷ını ileri
sürerek; bu aúamada giriúimlerden vazgeçilmesini teklif etti. Cevap olarak;
Türkiye’nin kalkınmak istedi÷i, bu giriúimi hem kendisi hem de Sovyetler
için onur meselesi olarak gördü÷ü belirtildi. Ne olursa olsun giriúime devam
kararı alındı ve fabrikaların bazı makinaları Batılı ülkelerden sa÷landı38.
Bunları takiben, kurulmaları, ekonomik çevrelerde büyük tepkiyle
karúılanan vemevcut yapıları içerisinde faaliyette bulunmaları, Millî
Sanayinin geliúmesine katkıda bulunmaktan çok özel sektörü caydırıcı etki
yarattı÷ı gerekçesiyle, Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi Kredi Bankası
kapatıldılar. Devlet sermayesi ile 03.06.1933 tarih ve 2262 sayılı Kanunla
Sümerbank kuruldu. Sümerbank’ın kurularak, Birinci (Beú Yıllık) Sanayi
Planı’nın öngördü÷ü projeleri uygulamaya baúlaması, Türkiye ekonomisinin
bugünkü biçimini almasında etkin bir rol oynayan ve bugün de
uygulanmakta olan “Karma Ekonomik Model”in uygulanma sürecinin
baúladı÷ı önemli bir yıl olmuútur. Sümerbank, Türkiye’de kurulacak bütün
dokuma (mensucat) sanayiive yan ürünlerinin iúletme ve üretiminden
sorumlu olacaktı. 14.06.1935 tarih ve 2805 sayılı kanunla kurulan Etibank,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nce bulunan iúletmeye elveriúli
madenlerin iúlenmesini sa÷lamak, bütün metal fabrikaları ve tesislerini
kurmak ve Elektrik øúleri Etüt ødaresi’nce geliútirilecek projelere göre enerji
üretimi ve da÷ıtımını yapmakla görevlendirildi. 08. 06. 1933 tarih ve 2284
sayılı Kanunla kurulmuú olan Halk Bankası ise; bu ilk üç bankanın kuraca÷ı
fabrika ve tesislerin yedek parça ihtiyacını karúılayacak yan sanayiin
geliúmesini sa÷layacaktı. 30 Kasım 1937’de 3295 sayılı Kanunla kurulan ve
1938 yılında faaliyetine baúlayan Denizbank, bütün deniz nakliyatı ile vapur
iúletmecili÷i iúlerinden sorumlu olacaktı.

38

Tekeli-ølkin, a.g.e., s. 224-229
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11 Temmuz 1933’te, resmen yürürlü÷e giren Sümerbank Kanunu
hükümlerine göre; bankanın dahili yönetmeli÷i bir ay içinde hazırlanarak
uygulanacaktı. Kapatılacak olan Devlet Sanayi Ofisi ve Türkiye Sanayi
Kredi Bankası mevcutlarıyla alacak ve borçlarının Sümerbank’a devir
iúlemleri øktisat ve Maliye Vekâletlerinden seçilen birer delege ile
Sümerbank Umum Müdürü Esat Nurullah Bey’den oluúacak üç kiúilik heyet
tarafından 11 Eylül 1933’e kadar tamamlanacaktı. Kanunun 3. maddesine
göre; ülkemiz için iktisaden verimli olacak sanayi iúlerine Sümerbank büyük
önem verecekti. Genelde, sanayi iúleri dört bölüme ayrılmıútı. Etibank,
Denizbank ve Halk Bankası Anonim ùirket olarak kuruldular.
1-Ana hammaddeleri ülkemizde yetiúen fakat henüz üretim miktarı
tüketimi karúılayamayan sanayi: Pamuk ve keten sanayi gibi.
2-Ham ihracat mallarını iúlenmiú veya kısmen iúlenmiú hale getirerek
de÷erlendiren ve sürümünü kolaylaútıran sanayi: øpek, yün, keten sanayi
gibi.
3-Üretimi ülkemizde büyük ölçüde tüketilen, ham ve iúlenmemiú
maddeleri henüz ülkemizde yetiútirilmeyen, fakat tesisleri kuruldu÷u
takdirde hammaddeleri ülkemizde yetiútirilebilecek olan sanayi: ùeker
sanayii, mensucat sanayii (çuval) gibi.
4-Hammaddeleri ülkemizde bulunmayan ve yetiútirilmeleri de mümkün
olmayan, fakat üretim aúamalarının ülkeye önemli faydalar sa÷layaca÷ı
sanayi: Lâstik sanayii gibi. Sümerbank Kanunu’nun 11. Maddesine göre;
bankanın devralaca÷ı Beykoz, Feshane, Hereke ve Bakırköy benzeri,
sermayesi tamamen devlete ait fabrikaları devir tarihinden itibaren bir yıl
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içinde (1934 yılı Temmuz ayına kadar) mütehassıs heyetlerin belirleyece÷i
kıymetlere göre, kendisine ba÷lı úirketler haline getirecekti. Kurulan bu
bankalar, bir özel teúebbüsün Anonim ùirketi gibi yönetildiler. Açık arttırma,
eksiltme ve barem kanunlarına tabi tutulmadılar39.

Bu arada, daha önce staj için Sovyet Rusya’ya gönderilmiú olan altmıú
kiúiden sonra, otuz Türk gencinden oluúan yeni bir kafile Moskova’daki
Teknikom Sanayi Enstitüsüyle di÷er Sovyet fabrikalarında staj görmek üzere
Rusya’ya gönderildiler. Stajlarını ilk kafile ile Rusya’ya gitmiú olan Kayseri
Mensucat Fabrikası Müdürü ùevket Turgut gözetiminde yapacak olan bu
gençler, Moskova’da mensucat fabrikalarının muhtelif teknik iúlerinde
dokuz ay çalıúarak, bir yıl kadar sonra Türkiye’de kurulacak fabrikalarda
usta olarak iúe alınacaklardı40.
12 Temmuz 1933’te baúlayan ve Londra’da toplanan Dünya
Uluslararası øktisat Kongresi’nde; Hariciye Vekili T. Rüútü Bey (Aras), her
ülkenin ihtiyaçlarını eúitlik esasına göre de÷erlendirmek gerekti÷ini, sanayiin
geliúmesine çalıúırken; Türkiye’nin kendi kendine yeterli olmak, dünyadaki
geliúmelerden uzak kalmak istemedi÷ini ifade etmiúti. Türk delegasyonu da,
ülkenin kendi üretti÷i tarım ürünlerine dayalı bazı sanayi tesisleri kurup en
gerekli ihtiyaçlarını karúılamak istedi÷ini beyan etmiúti. Batılı geliúmiú
devletler ve özellikle Alman delegeler, az geliúmiú ve geliúmekte olan
ülkelerle Türkiye’nin sanayileúmesine karúı çıkarken, gümrük kotalarını
kaldırıp vergilerini indirmelerini, daha çok mal satmalarına izin verilmesini
istediler. Alman Murahhas M. Posse, dünya ekonomisi böyle bir kriz
yaúarken; Türkiye’nin sanayileúme adımlarını kendileri için tehlikeli
bulduklarını ifade etti. Türkiye gibi sanayileúmeye çalıúan ülkelere karúı,
sanayileúmiú ülkelerin ittifak oluúturmalarını önerdi. Türk delegasyonu ise;
ekonomik krizin sadece sonuçlarıyla yetinilmemesi, nedenini yalnızca ihraç
ve ithal kotalarında aramamak, geliúmeye çalıúan devletlerin
sanayileúmesinden korkmamak gerekti÷i görüúünü ileri sürdü. Türkiye’nin

39

“Sümerbank Dün Resmen Faaliyete Geçti”, Cumhuriyet, 12 Temmuz 1933, s. 1, 4; H. ù.,
“Sümerbank øúe Baúlarken”, Cumhuriyet, 12 Temmuz 1933, s. 1; Bozda÷, a.g.e., s. 64, 65.
40
“30 Türk Genci Daha Rus Fabrikalarına Staj Görmeye Gönderildiler”, Cumhuriyet, 7 Eylül
1933, s. 1, 2.
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sanayileúmede geri adım atmayaca÷ı, aksine bu giriúimini daha
hızlandıraca÷ı, iktisat kongresinin bazı devletler, di÷erlerine karúı cepheler
oluútursunlar diye toplanmadı÷ını. Aksine katılımcı ülkeler arasında uyum,
karúılıklı menfaat ve saygı temelinde bir araya gelindi÷i cevabını vererek; M.
Posse’u, tehdit ve önerisi nedeniyle protesto etti.

Bu tartıúmaları takiben, Türk ekonomisi Avrupa’nın gündemine
alınmıú, görüúmeler sonucu Londra’da, Türkiye-øngiltere; Paris’te, TürkiyeFransa; Berlin’de, Türkiye-Almanya Ticaret Antlaúmaları imzalanmıútır.
øngiltere, Karabük Demir Çelik Fabrikası baúta olmak üzere, bazı sanayi
kuruluúlarına yirmibeú milyon sterlin finans deste÷i sa÷lamıútır41.

Türkiye’de Birinci (Beú Yıllık)42 Sanayi Planı ve Sonrası
Birinci (Beú Yıllık) Sanayi Planı hazırlı÷ı zaman alacak bir çalıúma idi.
Bu hazırlıkla ilgili haberlerde bu planın en mühim ithalât maddeleri dikkate
alınarak düzenlenece÷i belirtilmekte idi. Sovyet Rusya ve øtalya’dan
sa÷lanan kredilerle, imkânlar ölçüsünde, ülkenin ve halkın en çok ihtiyacı
olan bazı sanayi tesislerini kurmak amacıyla hazırlanan Birinci Beú Yıllık
Sanayi Planı raporu, 1933 yılının sonuna do÷ru hükümete sunuldu.
Ekonomik meselelerle bizzat ilgilenen M. Kemal Atatürk, ülkede kurulmuú
ve kurulacak olan ekonomik tesislerle ilgili bilgiler almıú ve direktifler


41
Cumhuriyet, 5 Temmuz 1933, s. 6; “Almanlar’a Cevabımız”, Cumhuriyet, 12 Temmuz
1933, s. 1, 6; Bozda÷, a.g.e., s. 62, 63; Turan, a.g.m.,s. 389, 390.
42
Bu plan, baúlangıçta sadece Birinci Sanayi Planı olarak ve Afet ønan dâhil bazı yazarlar
tarafından üç yıllık bir plan olarak belirtilmekte iken; daha sonraları økinci Beú Yıllık Sanayi
Planı’nın da hazırlanaca÷ı kesinleúince olsa gerek, Birinci Beú Yıllık Plan olarak geçmektedir.
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vermiúti. Hükümet tarafından incelenen ve bazı de÷iúiklikler geçiren bu
Birinci Beú Yıllık Sanayi Planı’nı da incelemiú, ilgililerden açıklamalar
istemiú ve düzeltmeler yaparak bunların gerçekleúme aúamasını yakından
takip etmiútir. 1933 yılı raporlarına göre, bazı sanayi kuruluúları faaliyete
geçmiú olmakla birlikte, bunların daha geniú alana yayılması, ülkenin
hammadde kaynaklarının endüstri ürünleri haline getirilmesi gerekli idi. Bu
nedenle, Türk ekonomisi ciddi bir incelemeden geçirilecek, yapılacak
yatırımlar bir sıralamaya konulacak, planları hazırlanacak, ihaleleri
gerçekleútirilecek, inúa ve di÷er iúleri tamamlanarak iúletmeye açılacaklardı.
Bu arada, 17 Nisan 1934’te yürürlü÷e giren ve 1934-1938 yıllarını kapsayan
Birinci Beú Yıllık Sanayi Planı tüm sektörleri içeren bir makro plan de÷ildi.
Bunun dıúında, Turhal’da kurulması ve finansmanının bütçe dıúından
sa÷lanması düúünülen ùeker Fabrikası için de yer bulundu. Fizibilitesi
yapılarak, planları çizdirildi ve inúaatı baúlatıldı. Birinci Beú Yıllık Sanayi
Planı, Türkiye’nin ekonomik kaynaklarının düzenlenmesi ve devletçilik
ilkesinin uygulanması yönünden büyük önem taúımaktadır43.

Birinci Beú Yıllık Sanayi Planı uygulaması devam ederken, 20-24 Ocak
1936’da, økinci Beú Yıllık Sanayi Planı hazırlıklarını baúlatmak isteyen
øktisat Vekili Celal Bayar, bir Sanayi Kongresi düzenledi. Bu kongredeki

43

ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. IX ve s. 2; “Üç Senelik Sanayi Programı”,
Akúam, 3 Haziran 1932, s. 2 “Beú Senelik øktisadi Bir Program Hazırlanıyor”, Cumhuriyet,
6 Haziran 1932, s. 1 ve “Rusya’dan Gelen Ziraat ve Fen Mütehassısları”, Cumhuriyet, 11
Haziran 1932, s. 2’de; hükümetin, Sovyet Rusya ve øtalya’dan alaca÷ı kredi ve makinalarla
bir Sanayi Planı hazırlayaca÷ı. Zonguldak havzasında artan kömür istihsalinin sanayiinin
geliúmesine sa÷layaca÷ı büyük katkı yanında, fabrikalar kurularak kömürden sun’i petrol,
benzin, katran, naftalin ve lizol üretiminin ülkenin ihtiyacını sa÷layaca÷ı gibi, sanayiye katkı
sa÷layaca÷ı, øzmir ve çevresi için de mensucat fabrikaları kurulması için hükümete baúvuruda
bulunulaca÷ı haberi yer almaktadır; Bozda÷, a.g.e., s. 69.
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ilke ve önerilerden oluúan taslak projeler ve plan Baúvekâlete sunuldu. økinci
Beú Yıllık Sanayi Planı, birincisine göre daha geniú tutulan bir plandı. Bunun
nedeni, üretime açılan tesislerin verdi÷i moral, deneyim ve cesaret olsa
gerektir. Ancak; 1938 yılında økinci Dünya Savaúı’nın çıkaca÷ı ihtimali
kuvvetlenince, 16 Eylül 1938’de, bazı de÷iúikliklerle ikinci plan tasla÷ı
yeniden düzenlendi. økinci Dünya Savaúı’na aktif olarak katılmamakla
birlikte Türkiye, devlet olarak tüm dikkatini savaúa yöneltmiú oldu÷undan,
ülkenin ekonomik ve sosyal hayatına olumsuzyansıyabilece÷i düúüncesiyle
økinci Beú Yıllık Sanayi Planı’ndan vazgeçerek, 5 Nisan 1939’da,øktisadi
Savaú Planı’nı yürürlü÷e koymuútur44.



44

ønan, Devletçilik ølkesi ve Türkiye’nin…, s. IX.
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SONUÇ
Osmanlı Devleti’nin sona ermesini takiben, Türkiye’de yabancı
devletlere verilen imtiyazların kaldırılması ile siyasî ve ekonomik
ba÷ımsızlı÷ı hedef edinen cumhuriyetin kurucusu M. Kemal Atatürk, iktisadi
konularla yakından ilgilenmiú, bu yıllarda ortaya atılan devletçilik ilkesi ve
1930 yılında mutedil devletçilik deyimleri üzerinde tartıúmalar
yapılmıútı.1929-1930 Dünya Ekonomik Krizi sırası ve sonrasında
karúılaúılan mali ve ekonomik sorunları giderme çabası içindeki Yeni
Türkiye’de, ticaret ve sanayi kongreleri düzenlenip, halkın ve piyasanın
istekleri, düúünceleri alındı. Yabancı uzmanlara ekonomik analizler
hazırlatılarak, ekonomiye nasıl bir yön verilmesi gerekti÷i belirlenmeye
çalıúıldı.
Sovyet Rusya’nın planlı uygulamada gösterdi÷i baúarı, 1931 yılı sonları
1932 yılı baúlarında, Türkiye’de planlı uygulamaya geçilmesi tartıúmalarına
yol açmıútı. Kapitalist Batılı ülkelerin de devlet denetiminde planlı sanayiye
yönelmeleri, Türkiye’de planlı döneme geçilmesi ve uygulanması fikrine güç
verdi. Sanayileúmeye engel oluúturan finans kredisi teminisorunuSovyetler
Birli÷i ve øtalya’nın azgeliúmiúlikten kurtulabilmek yönündeki politik
arayıúları incelenerek giderildi. Türkiye, Sovyetleri takip ederken, sadece
üretimi amaçlayan bir plan hazırlı÷ındaydı.
Mustafa Kemal’in, az geliúmiúlikten kurtulma ve hükümetten bir
kalkınma hamlesi baúlatması iste÷i, øsmet Paúa’nın, Sovyet Rusya inceleme
gezisinin amaç ve izlenimleri sonucu; o güne kadar izlenen liberal
politikanın devletçili÷e dönüúmesine, baúlangıçta hükümeti ve øktisat Vekili
Mustafa ùeref Bey’i katı devletçi bir iktisat anlayıúına itmiúti. øktisat Vekili
olarak atanmasını takiben, yeni bir ekonomik model uygulamak gerekti÷ini
düúünen M. Celal Bey ise; Cumhuriyet Halk Fırkası programında belirlenen
ekonomik maddelere göre Karma Ekonomik Sistem’i uygulayaca÷ını ifade
ederek; özel giriúimcilere güvence vermiútir.
Baúvekil øsmet Paúa’nın, 1932 yılının 25 Nisan-10 Mayıs tarihleri
arasında, uzman bir Türk heyetiyle yaptı÷ı Sovyetler Birli÷i inceleme gezisi,
Türkiye’nin planlamayı nasıl yürütmesi gerekti÷i ve en önemlisi
Sovyetler’in, yirmi yıl süreli faizsiz ve mal karúılı÷ı ödenmesi úartıyla
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vermeyi kabul etti÷i sekiz milyon altın dolarlık (16 milyon Türk liralık)
kredi ile Türkiye’nin iktisadi yatırımlar için gerek duydu÷u dıú finansmanın
sa÷lanması sonucunu vermiúti. Bunu takiben, Sovyetler ve Türkiye’den
kurulacak tesislerin neler olması ve nerelere kurulması gerekti÷ini
belirlemek üzere karúılıklı inceleme heyetleri gönderildi.
Türkiye, øtalya’daki planlama geliúmelerini de yakından takip
etmekteydi. 1932 yılının 22 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında øtalya’ya
gelen Baúvekil øsmet Paúa ve Türk heyeti, øtalya’nın çeúitli sanayi
kuruluúlarını incelediler. Yapılan görüúmeler sonunda, øtalya, Türkiye’ye
üçyüz milyon liret (yaklaúık otuz iki milyon TL) kredi vermeyi kabul etti.
Türkiye, komünist Sovyet Rusya ve faúist øtalya’ya yapılan ekonomik
a÷ırlıklı bu ziyaretlerle, kendi rejimine tamamen zıt iki ülkeden ekonomik
model seçimi ve planlı ekonomiye geçiú konusunda önemli deneyimler
edinmiútir.
Sonuç olarak, sa÷lanan bu finans kaynakları ile Türkiye’nin ihtiyacı
olanen mühim ithalât maddeleri dikkate alınarak; 17 Nisan 1934’te
yürürlü÷e giren ve 1934-1938 yıllarını kapsayan Birinci Beú Yıllık Sanayi
Planı uygulaması ile Türkiye’nin büyük ihtiyaç duydu÷u pamuklu dokuma,
kimya, demir-çelik, úeker üretimi baúta olmak üzere onaltı büyük sanayi
tesisine sahip olmuú, ekonomisine canlılık katarken, sanayileúme yolunda
önemli bir adım atmıútır. Birinci Beú Yıllık Sanayi Planı devam ederken, 2024 Ocak 1936’da, birincisine göre daha geniú tutulan økinci Beú Yıllık
Sanayi Planı hazırlıkları baúlatılmıú, fakat 1938 yılında, økinci Dünya
Savaúı’nın baúlayaca÷ı ihtimali artınca, ertelenerek, 5 Nisan 1939’da,
øktisadi Savaú Planı yürürlü÷e konulmuútur.
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CUMHURøYETÇø DÜùÜNCE VE TÜRKøYE DENEYøMø
Fahri YETøM*
ÖZET
Tarihsel kökenleri antik Yunan ve Roma’ya kadar uzanan cumhuriyetçi
düúüncenin devlet olgusu içinde insano÷lu açısından özel bir yeri vardır. Tarih
içinde günümüzde oldu÷u gibi farklı co÷rafyalarda, farklı görünümlerde ortaya
çıkan cumhuriyet, insanlık tarihinin uzun soluklu yönetim úekillerinden biri
olmuútur. Farklı tarihselliklerin etkisiyle cumhuriyete atfedilen de÷erler sistemi
zaman içinde önemli de÷iúikliler göstermekle birlikte cumhuriyetçi düúünce
toplumcu özünü koruyarak günümüze kadar gelmiútir. ølkça÷da antik Yunan’da
filozofların fikirlerinde ve site deneyiminde, Roma’da ise yine felsefi düúünce ve bir
ara aristokratik karakterde eylem boyutunda kendisini gösteren cumhuriyetçi
düúünce, ortaça÷da genel olarak uzunca bir süre suskunluk dönemi geçirdikten sonra
yeniça÷ sonlarında modern bir hüviyet kazanarak günümüzdeki konumuna
ulaúmıútır. Cumhuriyetçi düúüncenin günümüzdeki anlamını do÷ru olarak
görebilmek ve ça÷ımız açısından taúıdı÷ı önemi kavrayabilmek için bu düúüncenin
etrafında úekillenen derin felsefi mirasın ana hatlarıyla bilinmesi ve ça÷daú
yorumunun yapılması gerekir.
Cumhuriyetçi düúüncenin ça÷daú uygulama örneklerinden birini oluúturan
Türkiye Cumhuriyeti’nin de tarihsel bir deneyim olarak ortaya çıkmasında bu
yöndeki olgusal gerçeklerin yanında bir takım özel koúullar önemli rol oynamıútır.
Bu hususların ele alınması ise bizlere, cumhuriyetçi düúüncenin tarihsel geliúimi
içinde Türkiye deneyiminin özgün yanlarının ortaya konulması ve kavranması,
dolayısıyla modelin günümüz koúullarındaki anlam ve de÷eri hakkında daha sa÷lıklı
de÷erlendirmeler yapabilme olana÷ı sa÷layacaktır.
Bu çalıúma, cumhuriyetçi düúüncenin tarihsel geliúimi içinde bu düúüncenin
felsefi mirasının izini sürerek, günümüzdeki özgün örneklerinden biri olan Türkiye
deneyimine yakından bakmayı ve onu tarihsel konumu içinde de÷erlendirmeyi
amaçlamaktadır.


*

Doç. Dr., Eskiúehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü,
fyetim@ogu.edu.tr.
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REPUBLICAN THOUGHT AND TURKISH EXPERIENCE
ABSTRACT
The thought of republicanism, which dates back to ancient Greece and Rome,
has a particular place in the evolution of state idea. Coming into sight in different
regions in different forms in the past, the republican thought has become one of the
most consistent forms of government in the history of mankind. The content of the
thought of republicanism has certainly somewhat changed through ages but it still
preserved its socialist essence and survived into present. It was existent in the
thoughts of Greek philosophers in the age of city states; it was also present in Rome
as a philosophy, which temporarily acquired a practical form among aristocrats. It
sank into a long silence through the Middle Ages but towards the end of the Early
Modern Ages it revived once again and gained a modern outlook. In order to
recognize the present meaning of the thought of republicanism properly and to
conceive its emphasis on the spirit of our age, one has to know about the deeprooted philosophic heritage surrounding it briefly and should be able to make its
modern interpretation.
Republican thought has become a contemporary field of application for the
Turkish Republic as well. The Turkish Republic was founded as a result of historical
experience, but certain special conditions were also influential in its foundation. To
have a closer look into these aspects could enable the reader to realize and
comprehend the unique character of the Turkish experience in the historical
evolution of republican thought and open the way for elaborate evaluations about the
contemporary extent of the concept of republicanism.
This research aims to follow the traces of the philosophical heritage of the
thought of republicanism within historical context and tries to deal with the Turkish
experience as a particular contemporary example.
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Giriú: Cumhuriyet Kavramı
Tarih boyunca insan toplulukları/milletler devamlılıklarını sürdürmek
için büyük ölçekli toplumsal projelere ihtiyaç duymuúlardır. Cumhuriyetçi
düúünce de bu ihtiyaca cevap potansiyeli ve iddiası taúıyan en eski projeler
içinde yer alır. Cumhuriyete atfedilen de÷erler tarihsel dönemler içinde
mevcut siyasal kültür koúullarından etkilenerek de÷iúmiútir. Bu yüzden
cumhuriyetçi düúünce içinde birbirinden farklı siyasal modeller ortaya
çıkmıútır. Bu konuda ilk ve orta ça÷larda Roma ve Venedik gibi aristokratik
cumhuriyetlerden günümüzün otoriter, muhafazakâr, oligarúik ya da
demokratik cumhuriyetlerine kadar farklı modellerinden söz edilebilir. Bu
nedenle tek bir model temel alınarak cumhuriyet tanımlaması yapmak pek
mümkün de÷ildir. Yine bu nedenle siyaset bilimci ve anayasa hukukçuların
ço÷u cumhuriyetin ne olmadı÷ı düúüncesinden hareket ederek bir
cumhuriyet tanımlaması ya da genellemesi yapmayı tercih etmiúlerdir. Buna
göre kısaca, “monarúik olmayan tüm yönetimler cumhuriyettir” denilebilir.
Bir baúka úekilde cumhuriyet, “devlet baúkanlı÷ı iúlev ve görevinin irsen ya
da kayd-ı hayat úartıyla olmadı÷ı siyasal rejim” úeklinde tanımlanabilir.
Klasik úekliyle “respublica”; halka ait, kamusal iúler anlamına gelen
sözcük, ilk uygulama örne÷inin görüldü÷ü Roma döneminde “özel”,
“resprivata” ya da aileye ait anlamına gelen “familiaris”e zıt bir kavram
olarak kullanılmıútır. Günümüz Türkçesindeki karúılı÷ı ise “cumhur”, halk;
“cumhuriyet” ‘halkla ilgili’ anlamına gelmektedir1. Kısaca monarúi karúıtlı÷ı
olarak alınabilecek cumhuriyet; tarihsel ve güncel cumhuriyet türlerini,
liberal parlamenter demokrasileri, sosyalist demokrasileri, kiúisel
diktatörlükleri, tek parti rejimleri ve bu türden çeúitli otoriter rejimleri içine
alan geniú bir spektrum oluúturur. Cumhuriyet kavramına teorik/normatif
yönünü oluúturan belli bir siyaset anlayıúına iliúkin tarafından bakıldı÷ında
ise cumhuriyet; hukuki ve siyasal yönlerden eúitlik, katılımcılık, kamu yararı
(bireyin özgürlü÷ünü ve özerkli÷ini zedelemeden) siyaset ve yönetim
iúlerinin bizzat ve bilfiil yurttaúlar tarafından yürütülmesi anlamına gelir2. Bu

1

Cumhuriyet sözcü÷ü Türkçeye Arapça cumhur kökünden türetilmiú olarak aktarılmıútır.
Cumhur sözcü÷ü Latince publica sözcü÷ünün karúılı÷ı olup, halk, ahali topluluk, kamu
anlamlarına gelmektedir. Bkz. Ferit Devellio÷lu, Osmanlıca-Türkçe Sözlük, østanbul, 1983,
s, 52.
2
Taha Parla, “Hangi Cumhuriyet”, Virgül, S 12 (Ekim 1998), s. 6.
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yöndeki kavramsal içeri÷iyle cumhuriyet demokrasiyle çok yakın bir
konuma gelir.

Cumhuriyetçi Düúüncenin Tarihsel Geliúimi
Son okumalar göstermektedir ki yaygın kanının aksine cumhuriyetçi
düúünce ulus-devleti içkin olarak barındıran bir devlet biçimi de÷il, bir
yönetim ilkesidir. Tarihsel olarak cumhuriyetçi düúünce ulus-devlet
olgusundan çok daha önce ortaya çıkmıútır. Roma deneyiminde de
anlaúılabilece÷i gibi cumhuriyetçilik, ilke düzeyinde bir yönetim biçimini
onaylamaz. Cumhuriyetçi düúünce bir devlet úeklinden çok bir ilke olarak
yasalı yaúamın formudur3.
Klasik cumhuriyetçilik düúüncesinin kökenleri, Grek antikitesine kadar
uzandırılmıú ve sıklıkla toplulukçulu÷un bir versiyonu olarak
de÷erlendirilmiútir.
“Respublica”nın
Yunancadaki
karúılı÷ı
“ta
demosiapragmata” (halkın meseleleri) úeklinde geçmekte olup, cumhuriyetçi
düúünce Atina demokrasisiyle birlikte siyasetin do÷uúundan ayrı
düúünülemez. Aristoteles’in (M.Ö.384-322) toplulu÷un de÷erine iliúkin
ahlaki yargılarını hareket noktası olarak alan cumhuriyetçi gelenek, özellikle
yurttaú erdemi ve ortak iyilere katılım temalarını öne çıkarmıútır. Politika
adlı eserinde “ortak çıkar”ı amaçlayan rejimlerle, yöneticilerin “özel
çıkar”ına hizmet eden rejimleri cumhuriyet felsefesi düúüncesiyle haber
vermiútir.
Bir baúka cumhuriyet kuramcısı olan Romalı hatip Çiçero (M.Ö.10643) ise; komünotenin, úu ya da bu hizbin de÷il halkın ortak iradesini temsil
etti÷i takdirde bir cumhuriyet olaca÷ını ileri sürmüútür. Ancak Çiçero, “iyi
yurttaúlar, kalabalıktan daha de÷erlidirler, insanların sayılmasının de÷il,
tartılmasının gerekli oldu÷una inanıyorum” diyerek elitist yaklaúımını ortaya
koymuútur4. Çiçero, halkın tümüyle siyasal yaúamın dıúında bırakıldı÷ı

3

Ahu Tunçel, Bir Siyaset Felsefesi Cumhuriyetçi Özgürlük, østanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları, østanbul, 2010, s. 355.
4
Mehmet Ali A÷ao÷ulları-Levent Köker, ømparatorluktan Tanrı Devletine, ømge Kitabevi,
østanbul, 1990, s. 51.
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sistemlerin uzun ömürlü olamayaca÷ını düúünmekle beraber onun
cumhuriyeti ideal bir rejim olarak nitelendirmesinin asıl nedeni, bu rejimin
seçkin bir azınlık iktidarının en kolay ve en güvenli bir biçimde
yürütülmesine olanak tanımasındandır. Bu yüzden Çiçero’nun cumhuriyeti
demokratik bir cumhuriyet de÷ildir5.
Cumhuriyetçi düúünce yaklaúık beúyüz yıllık Roma deneyiminden
(M.Ö. 6. yüzyıl sonundan I. yüzyılın baúlarına kadar) sonra uzunca bir süre
suskunluk dönemine girmiútir. Ortaça÷da ise, Augustinus (354-430) ve
Aquinolu Tomasso (1227-1274) tarafından Hıristiyanlı÷a özgü bir úekilde
yeniden yorumlanmıútır. Cumhuriyetçi düúünce klasik úekliyle Rönesans
döneminde Padovalı Marsilius’un “Korumacı Cumhuriyetçilik” (Defansor
Pacis), daha sonra yeniça÷da Machiavelli’nin (1469-1527) çatıúmacı ve
onun karma rejim teorisini eleútiren Bodin’e (1530-1596) kadar devam
etmiútir. Cumhuriyetçi düúüncenin modern öncüleri arasında yer alan
Montesquieu (1689-1755) ise, Kanunların Ruhu (Spirit of Laws) adlı
eseriyle yönetim biçimlerini cumhuriyet, monarúi ve despotizm úeklinde üçlü
bir tasnife tuttuktan sonra cumhuriyeti halk gücüne dayandı÷ı için demokrasi
olarak görmüútür. Ancak bununla beraber kendisi monarúiden yanadır6.
Yargılama erkinin ba÷ımsızlı÷ına yaptı÷ı vurgu ile liberal devletin
öncülerinden biri olmuútur. Modern cumhuriyetçilerin en seçkin
örneklerinden biri olan Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) ise Toplum
Sözleúmesi (Du contratsocial Principes du droit politique)adlı eseriyle
kamusal alan ve genel çıkar vurgusuyla Aristoteles’e yakın bir cumhuriyet
tanımı yapmıútır. Rousseau’nun cumhuriyet teorisindeki baúlıca problem ise
devlet gücünün kullanılması konusunda mu÷lak bir kavram olan “genel
irade”nin sınırlarının belirlenememiú olmasıdır7. Bu husus Rousseaucu
cumhuriyetçili÷in demokrasi açısından sorunlu yanını oluúturmaktadır ki bu
durum Türk siyasetinde de kendisini hissettirmektedir8. Rousseaucu

5

Serge Audier, Cumhuriyet Kuramları, øletiúim Yayınları, østanbul, 2006, s. 17.
Macit Gökberk, Felsefe Tarihi, Remzi Kitabevi, østanbul, 1999, s. 338.
7
Mustafa Erdo÷an, “Cumhuriyet ve Demokrasi”, Cumhuriyet, C II, Yeni Türkiye Yayınları,
Ankara, 1998, s. 1046-47.
8
Kurucu cumhuriyet idaresinin temel Batı tercihiyle birlikte düúünüldü÷ünde iç kısıtlamaları
daha baúlangıçta kendisini belli etmektedir. Buna örnek olarak ulusal hukuk ve onun normatif
yapısıyla Avrupa hukuku diye tanımlanabilecek model arasındaki zıtlaúma ve çatıúma
gösterilebilir. Ulusal yargıyla onun özellikle Rousseaucu anlamları olan ulus iradesi, ulusal
egemenlik gibi kavramlar Avrupa Birli÷i sürecinde ciddi bir erozyona u÷ramaktadır. Hasan
6
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cumhuriyetçilikte bir baúka anahtar kavram olan ve cumhuriyetin
çimentosunu oluúturan “sivil din” kavramı ise toplum sözleúmesinde
yasaların kutsallı÷ı anlamına gelip cumhuriyetin istikrarı için gerekli
görülmüútür9.
Cumhuriyetçi düúünce 18. yüzyılda Condorcet (1743-1794) tarafından
ele alınan cumhuriyet ve ba÷ımsızlık yanlısı bir tavır ile Amerikan modeline
yaklaúmıú buradan da özgürlü÷ün altını çizen Thomas Paine’a (1737-1809)
ulaúmıútır. Fransız Devrimi sonrasında Immanuel Kant ile (1724-1804)
kozmopolit cumhuriyetçilik úeklinde açılım gösteren ve bu yönüyle evrensel
ideale yaklaúan cumhuriyetçi düúünce, 19. yüzyılda Alexis de Tocqueville
(1805-1859) ile liberalizmle sentezlenerek ço÷ulcu ve demokratik
karakterini geliútirmiútir. Yine aynı dönemde Pierre Leroux’un (1797-1871)
cumhuriyetçili÷i
sosyalizmle
uzlaútırma
giriúiminin
paralelinde
GuiseppeMazzini (1805-1872) ile “haklar ve ödevler” prensibini
benimseyerek cumhuriyetçilik ve uslular hareketi eksenine oturmuútur.
Cumhuriyetçi düúüncenin 20. yüzyıldaki yorumları ise ça÷daú
cumhuriyetçili÷i temsil etmekte olup zengin bir literatürü teúkil eder. Bu
konuda ortaya konulan görüúler ise J.G.A. Pocock, Q.Skinner, P.Pettit, M.
Viroli, F. Spitz, R. Debray, J. Habermas, J. Rawls ve C. Taylor’a kadar geniú
bir spektrum oluúturmuútur. Bunlar arasında da Quentin Skinner’in öncülük
etti÷i yurttaú cumhuriyetçili÷i (civicrepublicanism), Philip Pettit’in;
“özgürlük” (tahakkümsüzlük) düúüncesi ve Maurizio Viroli ve Jurgen
Habermas’ın “anayasal vatandaúlık” tezleri, John Rawls’ın bireyin önceli÷i
ve liberal birey düúüncesi ve Charles Taylor’un “çok kültürlülük” tezi ön
plana çıkmaktadır.
Sıkı bir cumhuriyetçi olan Pettit; negatif ve pozitif özgürlükten önce
politik bir ideal olarak tahakkümsüzlük vurgusunu yaparak cumhuriyetçi
özgürlük konusunu iúlemiútir. Tahakkümsüzlük baúka insanların varlı÷ı
durumunda tahakkümün yoklu÷u demektir; tahakkümsüzlük, kiúiye keyfi bir

Bülent Kahraman, “Modern Türk Siyasetinin Rousseucu Kısıtlamaları Üstüne Rousseau-Kant
Ba÷lamında Bir De÷erlendirme”, Toplum ve Bilim, S 93, Yaz 2002, s. 76. Bunun dıúında
Rousseaucu gelenek, ayrıca yukarıda adı geçen kavramın farklı yorumları dolayısıyla Türk
siyasetinde bir otoriterleúme etkisi yaratmıútır.
9
Audier, a.g.e., s. 42.
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temelde müdahale edebilecek durumda baúka insanlar varken bu insanların
bunu yapmalarına engel olunmasını gerektiren bir sosyal idealdir10. Petit’in
amacı, özgürlü÷ün baúkasının keyfi iradesine karúı ba÷ımlılı÷ın tersi
oldu÷unu savunan klasik cumhuriyetçilik düúüncesini yeniden saygınlı÷ına
kavuúturmaktır.
Viroli’ye göre ise, cumhuriyet ile vatanseverlik arasında çok yakın bir
iliúki vardır. Viroli bu iki kavram arasındaki iliúkiye dayanarak vatanın ve
vatanseverli÷in cumhuriyetin sa÷ladı÷ı özgür yaúam tarzının bir sonucu
oldu÷unu belirtmiútir11. Bununla yurtseverli÷i ön plana çıkaran Viroli,
milliyetçili÷i ise cumhuriyetçilik karúıtı olarak nitelemiútir. Cumhuriyetçi
yurtseverlik, milliyetçi sapmalar saf dıúı edildi÷i takdirde, her úeyden önce
siyasal bir topluluk, yani her bireyin siyasal ve sivil haklarını kullanabilece÷i
bir alan olan cumhuriyete aidiyeti öne çıkarmıútır.
Habermas ise, “tartıúmalı demokrasi” düúüncesinde cumhuriyetçili÷i
liberal yönlerden eleútirmiútir. Ona göre cumhuriyetçi tezin yanılgısı, aslında
kamuoyunun tartıúmasını, bir kültür mirasının paylaúıldı÷ını varsayan “etikpolitik” bir anlaúmaya dayandırmasıdır. Böylece cumhuriyetçilik bundan
böyle modern toplumlarda kabul görmeyecek ve etnik, homojen kültürlü bir
toplulu÷un özyönetimi gibi kabul edilen bir yurttaúlık düúüncesi
savunulacaktır12. Habermas bu sorunun aúılması için anayasal vatandaúlık
formülünü önermiútir.
Ça÷daú cumhuriyetçilik düúüncesine çokkültürcülük (multiculturalism)
açısından yaklaúan Taylor’a göre ça÷daú toplumlar, “atomist” bir birey
anlayıúına ba÷lı homojenleútirici bir insan do÷ası vizyonu nedeniyle, meúru
olsalar bile kültürel kimlik taleplerini önemsemezler13. Taylor,
cumhuriyetçilikte ise bu sorunun ancak çok kültürlülük ile giderilebilece÷ini
ileri sürmüútür. Bunun yolu da öncelikle, “úereften” “haysiyete” geçiúle tüm



10

Philip Pettit, Cumhuriyetçilik; Bir Özgürlük ve Yönetim Teorisi, Ayrıntı Yayınları,
østanbul, 1998, s. 350.
11
Maurizio Viroli, Vatan Aúkı Yurtseverlik ve Milliyetçilik Üzerine Bir Deneme, (çev.
Abdullah Yılmaz), Ayrıntı Yayınları, østanbul, 1997, s. 12.
12
Audier, a.g.e., s. 106.
13
A.g.e., s. 123.
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vatandaúların eúit haysiyette oldu÷unu vurgulayan bir evrenselcilik
anlayıúıyla kamusal alanda herkesin eúit tanınmasıyla açılabilecektir14.
Bu kısa de÷erlendirmelerden de görüldü÷ü gibi cumhuriyetçi düúünce
ça÷daú siyaset felsefesi içinde çok geniú bir ilgi görmekte ve sorgulanarak
geçerlili÷ini sürdürmektedir.

Cumhuriyet ve Demokrasi
Demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasında kuramsal zenginlik
yönünden demokrasi lehine önemli bir fark vardır. Demokrasi konusunda
geliúmiú bir kuramsal çerçeve olmasına ra÷men, cumhuriyet konusunda daha
çok bir gelenekten söz edilmektedir. Cumhuriyete; iki kavram arasında
demokrasinin hedeflerini tutturma konusunda yaúadı÷ı problem dolayısıyla
duyulan ihtiyaç úeklinde bakılabilir. Cumhuriyet, ister varolan bir demokrasi
prati÷inin eleútirisi olarak, ister demokrasiye geçiúin bir aúaması olarak
ortaya çıkmıú olsun, içeri÷ini ve meúruiyetini demokrasiye referansla
belirlemektedir. Onun tamamlayıcısı ya da geliútiricisi konumundadır.
Ancak demokrasiyle ortak kavranabilir15. Bu iliúki ça÷daú yaklaúım
açısından ele alındı÷ında, “cumhuriyetin demokratik olup olmaması onun
cumhuriyet
olup
olmamasından
daha
önemlidir”
úeklinde
de÷erlendirilmektedir.
Çok eski bir siyaset felsefesi ve prati÷i olan cumhuriyet; özgürlük,
toplumsal eúitlik, temsil, kimlik gibi kavramların günümüzde yeni boyutlar
kazanması dolayısıyla bu sorunların çözümü konusunda güncelli÷ini
korumaktadır. Özellikle 1970’lerden itibaren totaliter sistemlerin aúınma
sürecine girmeleriyle birlikte yurttaú hakları ve özgürlükler temelinde
yaúanılan sorunlar çerçevesinde toplulukçu (communitarian) bir siyaset
felsefesi olarak cumhuriyetçilik yeniden gündeme oturmuútur.
Ça÷daú cumhuriyetçi anlayıúın temel bileúenleri úu úekilde sıralanabilir.
Bunlar, kamusal alanın hukukla yapılandırılması, politikanın önemi, yurttaú

14

Charles Taylor, Çokkültürcülük, østanbul, 1996, s. 51.
ølhan Tekeli, “Cumhuriyetin Olanaklarının De÷erlendirmesi Üzerine”, Cumhuriyet, C II,
Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1998, s. 1056.

15
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olarak
insan
fikri,
insanın
geliúebilirli÷ine
inanç,
ulusun
kavramsallaútırılması, entegrasyon ilkesi, ortak iyi ve genel çıkara önem
verme ve nihayet kamusal alana katılımdır16. Bu boyutları açısından
cumhuriyet çeúitli úekilde nitelendirilmiútir. Cumhuriyeti aydınlanmanın bir
çocu÷u olarak gören Debray’a göre cumhuriyet; istisnasız tüm çocukların
e÷itiminden kaygı duyuldu÷u, kamu yaúamının kimlikçi duygulardan
arındırıldı÷ı, zenginlerle fakirler arasında asgari dayanıúmanın korundu÷u bir
anlayıútır17. Buradaki e÷itim vurgusu, ça÷daú cumhuriyetçili÷in temel
amaçlarından olan yurttaú yetiútirme idealine ve ulus inúası için entegrasyon
hedeflerine hizmet eder.
Di÷er taraftan, halka dayanan bir sistem olması açısından cumhuriyetin
kendi do÷asından baúka hiçbir úeye ihtiyacı yoktur. Bu açıdan cumhuriyet
ideolojiye ihtiyaç duyacak en son sistemdir. Gerçek bir cumhuriyet kendisini
ideoloji temeline dayandırmaz. Cumhuriyetin ideolojileúmesinin bedeli ise
gerçekten a÷ır olur. E÷er cumhuriyet ideolojileúirse, ideolojinin iflası
cumhuriyetin varlı÷ına karúı bir baúkaldırıya yol açacak, bu da yasaya dayalı
bir baskıyı gündeme getirecek bunun sonucunda da cumhuriyet cumhursuz
cumhuriyet haline gelecektir. Daha geniú perspektiften bakıldı÷ında ise
sistem; adı ister cumhuriyet, ister monarúi olsun, bir sistemde ideolojik
egemenlik varsa ortaya bireysel ve toplumsal trajedinin çıkaca÷ı görülür.
ødeolojik siyasal sistemlerde birey ve toplum neyi seçerse seçsin, yaptı÷ı
seçimlerle güç sahiplerinin projelerine hizmet etmeye ve kaybetmeye
mahkûmdur. øúte trajedi budur18.
Cumhuriyet demokrasi iliúkisinde, ça÷cıl cumhuriyet anlayıúına göre iki
kavram arasında içeren ve içerilen úeklinde bir iliúki söz konudur. Ça÷daú
cumhuriyetler demokrasiyi içermek durumundadır. Ancak bunun tersi her
zaman söz konusu de÷ildir. Demokrasi için cumhuriyet zorunlu de÷ildir.
Monarúik düzenler de pek âlâ demokrasi olabilir. Hatta günümüzde tam
demokrasi konusunda monarúik rejimlerin performansının daha iyi oldu÷u


16

Nuri Bilgin, “Yönlendirici Bir Fikir Olarak Cumhuriyet”, Do÷u Batı, S 47, Kasım, Aralık,
Ocak 2008, s. 108.
17
A.g.m., s. 106.
18
Milay Köktürk, Birey Toplum ve Siyaset, Teka÷aç Yayınları, Ankara, 2005, s. 177.
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görülmektedir19. Ancak yine de Alain Touraine’e göre cumhuriyet, medeni
hakların, tüm di÷er hakların temeli olması gerekti÷ini dolayısıyla tüm
demokratikleúme süreçlerinde yurttaúlı÷ın önemini vurgulayan bir
anlayıútır20. Bu yüzden de 20. yüzyıldaki totaliter deneyimlerden sonra,
cumhuriyetçi bir kuramsal model dıúında demokrasiden söz etmek, özelikle
az geliúmiú ve geliúmekte olan ülkeler için oldukça zor görünmektedir21.
Platon, demokrasiyi “eúit olanlarla eúit olmayanların tuhaf bir eúitli÷i”
úeklinde tanımlamıútı. Buradaki seçkinci düúünce daha sonra do÷al hukuk
tarafından reddedildi. Sorun yasalar önünde eúitlik ilkesi Rousseau
felsefesiyle yeni paradigmaya taúındı. Ancak burada da, Rousseau’nun
toplum sözleúmesinde yapıldı÷ı varsayılan sözleúme olgusu içinde bireyin
kendi dünyasını tüm zenginli÷iyle inúa edebilme sorunu ortaya çıktı.
Dolayısıyla bu sözleúme ruhsuz bir sözleúme olup zorunluluk taúır. Ayrıca
sırf hukuksal anlamdaki bir sözleúme toplumsal bütünleúmeyi (dolayısıyla
uluslaúma) sa÷layamaz. Sözleúmenin gerçek ruhu, bireylerin kendi kültürel
de÷erleriyle varlıklarını sürdürebildikleri bir ortamda, gönüllü katılımla
oluúur. Bu da demokrasiden baúka bir úey de÷ildir22. Bu yüzden günümüz
ça÷daú cumhuriyetçilik anlayıúında cumhuriyet ile demokrasi arasında ettırnak ötesi bir iliúki vardır23.


19

Günümüzde Birleúmiú Milletlere üye 192 ülkeden 44 tanesi monarúi, 146 tanesi ise
cumhuriyettir. Ancak bu cumhuriyetlerin önemli bir kısmı otoriter rejim úeklindedir. 2008
demokrasi endeksine göre tam demokrasi olan cumhuriyet sayısı 18’dir.Baúka bir deyiúle
cumhuriyetlerin sadece % 11.5’i tam demokrasi ile yönetilirken, 44 monarúiden 12 tanesi (%
27) tam demokrasi ile yönetilmektedir. Aynı endekse göre otoriter rejim oranı
cumhuriyetlerde % 86 iken bu oran monarúilerde % 14’tür. Birleúmiú Milletler 2009 ønsani
Geliúmiúlik Endeksine göre en geliúmiú 38 ülkeden 19’u monarúi ile yönetilirken di÷er 19’u
da cumhuriyettir. Buradaki oran da en geliúmiúlik düzeyinde monarúiler % 44 düzeyinde iken
cumhuriyetler ise % 13 düzeyindedir. Nuri Yurdusev, “Cumhuriyet Nedir?” Zaman, 29
Ekim 2009.
20
Alain Touraine, Demokrasi Nedir?, Yapı Kredi Yayınları, østanbul, 1997, s. 117-123.
21
Bilgin, a.g.m., s. 107.
22
Köktürk, a.g.e., s. 179.
23
Cumhuriyet-demokrasi iliúkisinde belirtti÷imiz türden yaklaúımların dıúında farklı
yaklaúımlar da söz konusudur. Cumhuriyetin en belirgin özelli÷i, bireysel düzeyde yarar
sa÷lamayı dıúlayarak ortak yarara yönelmesidir. Bireyi toplum karúısında ikincil konuma iten
bu özelli÷iyle cumhuriyetin, aynı zamanda demokrasiye bir karúıtlık oluúturması da, yine
antik Yunan’a kadar götürülebilen bir baúka özelli÷idir. Bir yönetim biçimi olmasından dolayı
cumhuriyetin yönetim konusunda bir baúka kavram olan demokrasi ve devlet ile kurdu÷u
iliúki de önem kazanmaktadır. Yönetsel bir anlayıúı temsil eden demokrasiyle kıyaslandı÷ında
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Cumhuriyet-demokrasi iliúkisini øslam ve demokrasi ba÷lamında ele
alan siyaset bilimcilerin ço÷u bu konuda büyük görüú ayrılı÷ı içine düúmüú
görünmektedirler. Batıda Barro, Midlarsky, Karatnicky, Fish, Ross,
Huntington, Kedourie, Long, Reich ve Pipes gibi geniú bir blok, øslam ve
demokrasi arasında negatif bir iliúki kurarken; Esposito, Voll, Abou el Fadl
gibi isimler ise øslam ile demokrasinin ba÷daútı÷ını iddia etmiúlerdir24. Bu
konuya özellikle son dönemlerde yaúanılan geliúmeler açısından
bakıldı÷ında ise (Arap baharı ve Mısır örneklerinde oldu÷u gibi); demokrasi
ve cumhuriyet kavramlarının Batı dünyasında entelektüel ve politik
düzlemde oryantalist bir anlayıúla de÷erlendirildikleri net bir úekilde
görülmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti
Türkiye’de cumhuriyet, 18. yüzyıl sonlarında baúlayan Türk
modernleúmesinin Tanzimat ve Meúrutiyet dönemlerinden geçerek 20.
yüzyılda bu sürecin zirve noktasına geldi÷i bir aúamadaki devrimle
gerçekleúmiútir. Her devrim gibi Cumhuriyet Devrimi de bitti÷i gibi
baúlamamıútır. Cumhuriyet Devrimi tarihsel arka planı olan Tanzimat ve
Meúrutiyet öncüllerine ra÷men bu dönemlerin do÷al bir uzantısı ya da
sonucu de÷ildir. Her úeyden önce Cumhuriyet Devrimi ile Tanzimat’la
baúlayan süreç sonrasındaepistemolojik bir kırılmasöz konusudur. Özellikle
kuruluú yıllarında Türk kimli÷i inúa edilirken geçmiúle süreklilik kırılmıú,

cumhuriyet onun karúıtı olarak belirir. Aralarında bir isim farklılı÷ının ötesine geçen derin
ayrımlar mevcuttur. Her ikisinin de birey ve özgürlük algılamaları ile önerdikleri çözümler
birbirinden farklıdır. Cumhuriyet ve demokrasi farklı insan tipolojileri üzerinden kurulabilen,
farklı toplum ve birey algılamaları olan, bu nedenle de bir arada yaúamak adına farklı
toplumsal birlik modelleri geliútirmiú olan yönetsel anlayıúın temsilcisidirler. Bu yönlerden
cumhuriyet demokrasi, uzlaúabilen de÷il, aslında birbirlerine rakip olan siyasal ve toplumsal
düzen modelleridir. Özellikle 18. yüzyılda cumhuriyet, topluluk vurgusuyla devlet düzeninde
öne geçtiyse de, geniúleyen ve güçlenen burjuvazinin talep ve özlemlerini tam olarak
karúılayamamaktan dolayı 20. yüzyılda neredeyse yok olma tehlikesi geçirmiútir. Günümüz
postmodern dünyasında bireyi topluma önceleyen yaklaúımıyla demokrasi evrensel özlemlere
daha yakın durmaktadır. Cevat Okutan, Cumhuriyetçi Paradigma Paradigmatik
Cumhnuriyet, Paradigma Yayınları, østanbul, 2006, s. 264-65.
24
Birol Baskan, “øslam ve Demokrasi: Demokratikleúmede Müslüman Misyonunu
Açıklamak”, De÷iúen Ortado÷u’da Kültür ve Siyaset, ATCOSS 10-12 2010 Ankara, 2012,
s. 178.
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daha da önemlisi yeniden, sil baútan baúlamayı öngören inúa edici bir
zihniyet benimsenmiútir25.Bunun dıúında, 20. yüzyılın ilk çeyre÷ine
girilirken cumhuriyet Türkiye’de hala söylem düzeyinde radikal bir kavram
olma özelli÷ini koruyordu. Osmanlı aydının bir cumhuriyet ilgisi söz
konusuydu. Ancak Tanzimat ve Meúrutiyet birikimine ra÷men mevcut
düzene alternatif olabilecek cumhuriyetçi düúünce ve kapsamlı bir program
söz konusu de÷ildi. Milli Mücadelede Atatürk’le mücadeleye giren
arkadaúları kademe kademe önce cumhuriyet, sonra hilafet safhasında onu
yalnız bıraktılar. Bu úunu gösterir: Cumhuriyetin ilanı sürecinde dahi
kuvvetli bir cumhuriyet fikri yoktu26. Her ne kadar bazı görüúler
tarafındandaha önceki 1908 Devrimi’nin de nihai amacının cumhuriyetin
kurulması oldu÷u vurgulansa da,27 bu eylemi modern Türkiye tarihinin
bütünlü÷ü içinde ele aldı÷ımızda bu sürecin,Tunaya’nın vurguladı÷ı gibi
cumhuriyet Türk-ulus devletinin oluúumunda bir laboratuvar dönemi olarak
görülmesi gerekir. Cumhuriyetin somut siyasi bir proje olarak ele alınıp
eyleme geçirilmesi ve sonuca ulaútırılması, büyük ölçüde Milli Mücadele
konjonktürü ve bir takım diyalektik etkenlerin28 de yanı sıra Mustafa Kemal
Atatürk’ün vizyonu sayesinde olmuútur29.
Türkiye’de cumhuriyet, tarihsel konjonktür olarak cumhuriyetçi
söylemin en güçlü oldu÷unun düúünüldü÷ü, gerçekte ise cumhuriyetlerin yok
oluú sürecine girdi÷i bir dönemde inúa edilmiútir. Yeni kurulan cumhuriyet,
baúlıca amacın devleti için aranan “ulus”un oluúturulması dolayısıyla
toplumsal yapıyı önceleyen özelli÷iyle demokrasiyle kıyaslanmayacak
ölçüde iúlevseldi. Bu yüzden, kuruluú koúullarının ve dünya konjonktürünün
de etkisiyle ilk dönemlerde tek parti yönetimi uygulanmıútır. Sınırlı
sayılabilecek parlamenter deneyime ra÷men mevcut siyasal kültür bunda en
önemli etken olmuútur. Geleneksel devlet yapısı içinde oldukça radikal bir
de÷iúimi ifade eden cumhuriyet deneyimi kendi kurumsal kültürünü ikame
etmek için bu yolu seçmiútir.

25

Ayúe Kadıo÷lu, Cumhuriyet ødaresi Demokrasi Muhakemesi, Metis Yayınları, østanbul,
1999, s. 24.
26
øsmail Küçükkaya, Cumhuriyetimize Dair, Aúina Kitaplar, Ankara, 2008, s. 41.
27
Aykut Kansu, 1908 Devrimi, øletiúim Yayınları, østanbul, 2009, s. 365-66. Okutan, a.g.e., s.
180.
28
Bu tür diyalekttik etkenlere örnek olarak, Sultan Vahdettin’in øngiliz usulü bir anayasal
monarúiyi sineye çekememesi ve meúrutiyetle mücadelesinde hırsına kapılmasının
azımsanmayacak bir katkısı gösterilebilir.
29
Anıl Çeçen, Türkiye Cumhuriyeti Ulus Devleti, Avrasya-Bir Vakfı, Avrasya Stratejik
Araútırmalar Merkezi, Ankara, 2001, s. 15.
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Türkiye deneyiminde tek parti dönemine cumhuriyet-demokrasi iliúkisi
ba÷lamında bakıldı÷ında ise úu sonuca ulaúılabilir: Türkiye’de tek parti
rejiminin ça÷daúlaútırıcı iúlevini göz ardı ederek salt siyasal demokrasi
sınavından bırakmak yapısalcılıktan arınmıú aúırı iúlevselci bir anlayıúı
yansıtır30. Kurgulanan siyasi yapıda cumhuriyet, devletin úekli yönünü
oluúturmuú; demokrasi ise daha çok, devlet yönetiminde uyulması gereken
ilkeler sistemi olarak görülmüútür.
Türkiye’deki cumhuriyet deneyimi, yaklaúık üç çeyrek yüzyıl boyunca
Maurice Duverger’in geliúmekte olan ülkelere iliúkin paradigmasında örnek
gösterdi÷i “vesayetçi demokrasi” úeklinde görülmüútür. Ancak zamanımızda
gelinen nokta, bu tür bir anlayıúın hızla gözden geçirilmesini ve
demokrasinin ça÷daú standartlarıyla tahakkuk ettirilmesini ortaya
koymaktadır. Bunun için mevcut tarihsel birikim yeterlidir. Bu yapılırken de
Türkiye’deki cumhuriyet deneyiminin kronikleúmiú bir sorunu gibi görünen
Fransa örne÷inde oldu÷u gibi cumhuriyetin numaralandırılması úeklindeki
paradigmatik modellere ihtiyaç yoktur. Zaten Türkiye’de bu türden
arayıúların çok fazla toplumsal karúılı÷ı da bulunmamaktadır. Zira Türkiye
Cumhuriyeti daha kuruluúunda Fransa’daki üçüncü cumhuriyetten hareket
etmiútir31. Kuruluú döneminde son derecede zayıf olan cumhuriyetçi düúünde
ve siyasal kültür, bugün itibarıyla kuruluú koúullarının tersi durumundadır.
Türkiye’de siyasal sitem, demokratik düzen açısından zaman zaman
kesintilere u÷ramıúsa da cumhuriyetçi anlayıú ve model süreklili÷ini
korumuútur. Cumhuriyetin bugün varlık sorunu yoktur. Üzerinde durulan,
sorgulanan ve geliútirilmeye çalıúılan onun demokratik nitelikleridir.
Türkiye Cumhuriyeti deneyimine günümüz demokrasisi açısından
bakıldı÷ında ise, yapısal özellikleri ve sorunlarından bazıları úu úekilde ifade
edilebilir: Türkiye’de cumhuriyet, bir siyasal proje olmanın ötesinde sosyal
ve kültürel proje olarak tasarlanmıútır. Bu açıdan cumhuriyet; Milli
Mücadele’nin oldu÷u kadar tanrısal kaynaklı olmayan bir yönetimin,
toplumsal modernizasyon hedeflerinin, yeni bir kamusal alan ve bu alanda
varlık gösterecek yeni bir yurttaú tipinin inúa sürecidir. Dolayısıylakendisini

30

Zafer Toprak, “Tek-Parti Cumhuriyeti ve Demokrasi”, Cumhuriyet, C II, Yeni Türkiye
Yayınları, Ankara, 1998, s. 1055.
31
Zafer Toprak’a göre, belli bir kültürel yapıdan farklı bir kültürel yapıya geçiú itibarıyla Türk
Devrimi, Fransa’daki üçüncü cumhuriyetin bir replikasıdır. Zafer Toprak, “Atatürk
Fransa’nın Üçüncü Cumhuriyet’ini Kurdu”, Der. Neúe Düzel, Korkusuz Tarih, Alkım
Yayınevi, østanbul, 2011, s. 67-69.
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kabul ettirebilmek için Rousseaucu anlamda toplum sözleúmesinden daha
fazlasına dayanılmıútır. Di÷er taraftan da rejim, siyasal proje ba÷lamında
(devrimin kendisi sayılması dolayısıyla) cumhuriyet-devlet özdeúli÷inin
kurulmasıyla, cumhuriyetçi paradigmanın izin verdi÷i sınırların dıúında
kalan her türlü muhalif söylem ve talep devlet düúmanlı÷ına indirgenmiútir.
Cumhuriyet’in devletle özdeúleútirilmesi ise onu mutlaklaútırmıú ve belirli
bir tarihsel ba÷lamı içindeki anlamından uzaklaútırarak bir ideolojiye
indirgenmesine yol açmıútır32.
Siyasal düúünce ve ideoloji açısından ise görülen bir baúka sorun da
úudur: Türk siyasal düúünce tarihinde bireyi ön plana çıkaran demokrasiyi
besleyecek liberal de÷erler hiçbir zaman pek ra÷bet görmemiútir. Akıl
yürütmenin yerine “izlemek” anlayıúı benimsenmiútir. Bu yönüyle
bakıldı÷ında Türk siyasal düúünce tarihi, “izinde” olunan düúüncelerin tarihi
gibidir. Bir baúka husus da liberal düúünce ile fundamentalist düúünce
arasındaki mesafenin korunamamasıdır ki bu da demokratik geliúmenin
önündeki en önemli engellerden biri olmuútur33.
Sonuç olarak cumhuriyetçi düúünce içinde Türkiye deneyimi ça÷daú
örnekleri içinde ele alındı÷ında önemli bir yerde bulunmaktadır. Birtakım
yapısal sorunların yanında tarihsel ve güncel açıdan baúarılı bir örne÷i temsil
etmektedir. Bu sorunlarını aúabilecek potansiyele de sahiptir. Zihniyet ve
uygulamada öncelikli sorunlardan biri cumhuriyetçilik-demokratlık
ikileminin aúılmasıdır. Bu konuda Tunaya’nın dedi÷i gibi; “tarih bilinci
olmaksızın cumhuriyeti anlamak bir düú, Türkiye’de cumhuriyetçi olmadan
demokrat olmak imkânsız”34 sözünü göz önünde bulundururken “cumhuriyet
ya da demokrasi” çıkmazına saplanmamak gerekmektedir35. Bu noktada
tarihsellik her zaman oldu÷u gibi göz önünde bulundurulması gereken bir
durumdur. Ancak buna da takılıp kalmamak gerekiyor. Meúruiyet koúulları
da göz önünde bulundurularak zamanın ruhu do÷rultusundaki yaklaúımların
benimsenmesi ve bu do÷rultudaki hamlelerin yapılması gerekmektedir.
Cumhuriyet ile demokrasi arasında bir öncelik sonralık iliúkisi görmek
yerine bir tamamlayıcılık iliúkisi görmek Türkiye’de rejimin performansının

32

Füsun Üstel, “Demokratik Bir Cumhuriyet øçin”, Radikal, 3 Kasım 1996.
Kadıo÷lu, a.g.e., s. 73-75.
34
Zafer Toprak, “Tarık Zafer Tunaya ve Cumhuriyet’i Savunmak”, Tarih ve Toplum, S 87,
Mart 1991, s. 23-27.
35
Bu ikilemin aúılması konusundaki sınırlı sayılabilecek de÷erlendirmeler için bkz: Özer
Ozankaya, Cumhuriyet ya da Demokrasi, Kültür Bakanlı÷ı Yayınları, Ankara, 2002.
33
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de÷erlendirmesinde yeni ufuklar açacaktır. Bunun dıúında 90. yılına
gelindi÷inde Cumhuriyet’in demokrasi korkusundan arındırılması büyük
önem taúımaktadır. Bunun için Regis Debray’dan mülhem,36 “demokrasi
cumhuriyeti öldürüyor”37 úeklindeki düúüncelerin yeniden de÷erlendirilmesi
gerekmektedir. Zira toplumsal bünyenin geliúmesi için de artık kesintisiz
demokrasinin bir biçimde sürdürülmesi elzem görünmektedir. Hiç kuúkusuz
Cumhuriyet kuruldu÷u dönemden ve 75. yılındaki görünümünden çok daha
güçlü. Özellikle demokratikleúme, insan hakları, kimlik sorunları ve
uluslaúma hedefleri açısından gündeminde önemli yükler taúıyor olsa da,
Türkiye Cumhuriyeti deneyimine cumhuriyetçi gelenek içinde kat edilen
mesafe açısından bakıldı÷ında ça÷daú cumhuriyetçilik yönünden sa÷lıklı bir
deneyim oldu÷u sonucuna ulaúılabilir.


36

Regis Debray, “Cumhuriyetçi misiniz, Demokrat mı?”, (çev. Ahmet Arslan), Türkiye
Günlü÷ü, S 47, 1997, s. 16-27.
37
Mümtaz Soysal, “Cumhuriyet: Alkıúla Olmaz”, Cogito, S 15, Yaz 1998, s. 188.
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TÜRKøYE CUMHURøYETø’NøN KURULUùUNDAN, KIBRIS
CUMHURøYETø’NøN KURULUùUNA KADAR, TÜRKøYE’NøN
KIBRIS POLøTøKALARI
Hasan CøCøOöLU*
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluúundan günümüze kadar 90 yıllık süreçte
Türkiye’nin en önemli dıú politikasının baúında “Kıbrıs Politikası” gelmektedir.
1878 yılında øngiltere Krallı÷ı’na kiralanan Kıbrıs Adası, I. Dünya Savaúı’nda,
Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında øngiltere’ye karúı savaúa girmesi bahane
edilerek øngiltere tarafından ilhak edilmiútir.
Lozan Antlaúması’nın 20. maddesi ile de adanın øngiltere hâkimiyetine
geçmesi, 23 Temmuz 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul
edilmiútir. Türkiye Cumhuriyeti ilan edildikten sonra da Türkiye’de yöneticiler
Kıbrıs’a ve orada yaúayan soydaúlarına karúı tamamen ilgisiz kalmamıú, adada Türk
varlı÷ının yaúaması ve devam ettirilmesi konusunda kararlar almıú, politikalar
yürütmüútür. Adanın øngiltere’ye kiralanmasından itibaren ada Rumlarının Enosis
(Adanın Yunanistan’a Ba÷lanması) isteklerine karúı øngiliz yönetimi 1925 yılında
bazı önlemler almıútır.
Adayı Kraliyet Kolonisi (Crown Clony) olarak ilan etmiútir. Rumların
Yunanistan’a ba÷lanma istekleri karúısında adada yaúayan Türkler de karúı
politikalar üreterek adanın gerçek sahibi olan Türkiye’ye verilmesi tezini ileri
sürmüúlerdir. 1925 yılından itibaren øngiliz uyru÷una geçen Türklerin yanında
øngiliz uyru÷unu kabul etmeyerek Anadolu’ya göç edenlerin Türkiye’de iskân
edilmeleri, adada Türk nüfusunun azalmasını önleyici tedbirlerin alınması ve
Türkiye Cumhuriyeti’ndeki geliúmelerin Kıbrıs’a nasıl yansıdı÷ı esas konumuzu
oluúturacaktır. Bildirimizde 1923-1960 arasını kapsayan dönemde øngiliz yönetimi
ve Türkiye’nin politikaları ile adadaki geliúmeler incelenecektir.
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TURKISH POLICIES ON CYPRUS FROM THE FOUNDATION OF
THE REPUBLIC OF TURKEY TO THE FOUNDATION OF THE
REPUBLIC OF CYPRUS

ABSTRACT
During the 90 years that have elapsed since the establishment of the Turkish
Republic, Turkey has had many foreign policies and Cyprus Policy ranks first
among all these policies.
The Island of Cyprus was leased to the British Empire in 1878, however, when
the Ottoman Empire entered World War I alongside Germany; England grasped this
as an opportunity to annex the island unilaterally to Britain.
In accordance with Article 20 of the Treaty of Lausanne, on July 23, 1923 the
Turkish Grand National Assembly recognized the annexation of the Island of Cyprus
by the British Government.
Following the proclamation of the Republic, the Turkish authorities did not
remain in different to the Turkish population on the island and took every measure
to make sure Turkish existence on the island was continuous.
Britain had to take some measures in 1925 to block the Greek Cypriot wish to
achieve ENOSIS. The Island became a British Crown Colony. Whereas the Greek
Cypriots wanted ENOSIS, the Turkish people living on the Island developed
policies to ensure the Island would be given back to her real owner, i.e., Turkey.
This paper will dwell on how the Turks living on the Island were forced to become
British subjects’ how those that denied this immigrated to Turkey; how they were
accommodated; what measures were taken to prevent the decrease of the Turkish
population on the island; and last but not least, the implementation of Ataturk’s
Reforms on the Island.
This paper will cover the period between 1923 and 1960, and analyse the
British administration, the policies of Turkey and the developments on the island.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNDAN, KIBRIS CUMHURİYETİ’NİN
1125
KURULUŞUNA KADAR, TÜRKİYE’NİN KIBRIS POLİTİKALARI

GøRøù
Osmanlı ømparatorlu÷u 15. yüzyılda Akdeniz’de etkin bir güç haline
gelmiútir. Akdeniz’in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs, stratejik, siyasi,
ekonomik ve dinî nedenlerle fethedilmesi zorunlu hale gelince, 15. yüzyılın
sonlarına do÷ru 1571’de baúlayarak 1572’de ada fethedilmiútir
1869 yılında Süveyú Kanalı’nın açılması Kıbrıs adasının önemini bir kat
daha arttırmıútır. Kıbrıs, øngiltere’nin Uzakdo÷u, özellikle Hindistan’a giden
yol üzerinde bulunması nedeniyle, øngiltere’nin de ilgi alanı içine girmiútir.
1877-78 Osmanlı Rus Savaúı’nda Osmanlı Devleti’nin yenilmesi ve
Rus Ordusu’nun østanbul önlerine kadar gelmesini fırsat bilen øngiltere,
Rusya’ya karúı Osmanlı Devleti’ni korumak amacı ile iúbirli÷i anlaúması
imzalayarak, Kıbrıs adasını üs olarak Osmanlı Devleti’nden kiralamıútır.
4 Haziran 1878 tarihinde imzalanan Türk-øngiliz Savunma
Konvansiyonu’na göre, “E÷er Rusya, ele geçirdi÷i Do÷u Anadolu’daki
Osmanlı topraklarından baúka Türk topraklarına saldıracak olursa bu
toprakların savunulması için øngiltere, Osmanlı Devleti’ne her türlü yardımı
yapacaktır. E÷er Rusya, Do÷u Anadolu’da ele geçirdi÷i yerleri Osmanlı
Devleti’ne geri verirse øngiltere de, Kıbrıs adasını boúaltıp adayı terk edecek,
4 Haziran 1878 tarihli anlaúmada kendili÷inden sona erecektir”1.
Anlaúmadan sonra adaya yerleúen øngiltere, Osmanlıdan adanın
tamamen kendine geçmesi için fırsat arar hale gelmiútir. Bu fırsatı, Osmanlı
Devleti’nin I. Dünya Savaúı öncesi Almanya ile ittifak yapması ve ardından
da Almanya’nın yanında savaúa girmesini gerekçe göstererek 5 Kasım 1914
tarihinde adayı tek yönlü olarak ilhak etmiútir. Bu ilhakı Osmanlı Devleti
tanımamıú, ancak Kurtuluú Savaúı sonrasında kurulan Türkiye
Cumhuriyeti’nin imzaladı÷ı 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Anlaúması’nın
20. maddesi ile ada tamamen øngiltere’ye bırakılmıútır.
Bildirinin esas konusu Lozan Antlaúması’ndan sonra Kıbrıs
Cumhuriyeti’nin kuruluúu olan 16 A÷ustos 1960 tarihine kadar geçen 37

1

Ahmet Aydo÷du, Kıbrıs Sorunu Çözüm Arayıúları, BRC Basım ve Matbaacılık Ltd.ù.,
Ankara, 2005, s. 7.
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yıllık süre içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin ada ile ilgili siyasi politikasını ele
almak ve incelemektir.
10 Mart 1925 tarihinde adada øngiliz kolonisi (Crown Colony) ilan
edilmiú ve böylece øngiliz yönetimi baúlamıútır. Türkiye Cumhuriyeti Lozan
Antlaúması’nın 16, 20ve 21 numaralı maddeleri uyarınca adanın tamamını
øngiltere’ye devretti÷ini 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Anlaúması ile
tanımıútır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin baú delegesi olan øsmet Paúa (ønönü) ile ilgili
olarak, Lozan görüúmeleri sırasında adayı gündeme getirmedi÷ine dair
günümüzde birçok eleútiriyle karúılaúıyoruz. O günlerde yeni kurulan
Türkiye Cumhuriyeti’nin öncelikli sorunları arasında Kıbrıs yoktu. Ölüm
kalım mücadelesi vermiú olan Kurtuluú Savaúı’nın liderleri, Eskiúehir’i,
Bursa’yı, Afyon’u, øzmir’i kurtarma, hukuki ve ekonomik kapitülasyonları
kaldırmak, Musul meselesi üzerinde büyük bir mücadele verirken hiç
úüphesiz ki Kıbrıs meselesinin o dönemde ele alınması düúünülemezdi. Her
úeyden önce øngilizlerin kapitülasyonlar konusunda daha da katı bir tutuma
girme endiúesi vardı2.
12 yıl süren savaúlar, ülkeyi periúan etmiúti. “Türk ulusunun bütün
dikkati yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesine vermek
olmalıydı. Lozan’da ada øngiltere’ye bırakılırken, Türkiye ile Yunanistan
arasında bir denge kurulmuútu.
Türkiye açısından bu dengenin devamı adada yaúayan Kıbrıslı
Türklerin varlı÷ının, milli kimliklerinin korunmasına ba÷lıydı. øúte Kıbrıs
sorunu, 1923’te Lozan’da kurulan ve 1959-60 anlaúmaları ile korunan bu
hassas dengenin 1963’de Rum-Yunan tarafı lehine bozulmak istenmesi
sonucu geliúmiútir…”3
Lozan Anlaúması’nın 20. maddesi çok kısa açık ve nettir.



2

Nihat Erim, Bildi÷im ve Gördü÷üm Ölçüler øçinde Kıbrıs, Ajans Türk, Ankara, 1975, s.
9. 1-2.
3
Sabahattin øsmail, Lozan ve Atatürk’ün Kıbrıs’a Verdi÷i Önem, Bildiri, Lefkoúa, 2001, s.
45.
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“Madde 20: Türkiye, Britanya Hükümetince Kıbrıs’ın 5 Kasım 1914’te
açıklanan ilhakını tanıdı÷ını bildirir.”
Bir sonraki madde ise, Türk vatandaúlarına veya øngiliz vatandaúlarına
geçecek Kıbrıslı Türklerin durumu ile ilgilidir:
“Madde 21: 5 Kasım 1914 tarihinde Kıbrıs adasına yerleúmiú olan
Türk uyrukluları, yerel yasanın belirledi÷i koúullara göre, øngiltere
uyruklu÷una geçecek ve böylece Türk uyruklu÷unu yitireceklerdir. Bununla
birlikte, bu Türkler, isterlerse anlaúmanın yürürlü÷e konmasından baúlayarak
iki yıllık bir süre içinde, Türk uyruklu÷unu seçebileceklerdir. Bu durumda
seçme haklarını kullandıkları günü izleyen on iki ay içinde Kıbrıs adasından
ayrılmak zorunda kalacaklardır.
øúbu anlaúmanın yürürlü÷e konulması günü, Kıbrıs adasında yerleúmiú
bulunup da, yerel yasanın belirlendi÷i koúullara uyularak yapılan iúlev
üzerine, o gün øngiltere uyru÷unu edinmiú ya da edinmek üzere bulunmuú
olan Türk uyruklularda bu nedenle Türk uyruklu÷unu yitireceklerdir.
ùurası da kararlaútırılmıútır ki, Kıbrıs hükümeti, Türkiye hükümetinin
izni olmaksızın Türk uyruklu÷undan baúka bir uyruklu÷u edinmiú olan
kimselere øngiltere uyruklu÷u tanımayı reddetme yetkisine sahip olacaktır”.
Bu anlaúma ile Türkiye Kıbrıs adasındaki hukuki haklarından tamamen
vazgeçiyordu. Anlaúma çerçevesinde Türkiye, yeni Kıbrıs politikasını
belirlemeye baúlıyor. Adada oluúturulan dengeyi korumayı temel politika
haline getiriyordu.
Adadan çok sayıda Kıbrıs Türk’ü anavatan Türkiye’ye göç etmek için
baúvuruda bulunması üzerine, bu göç iúlerine yardımcı olmak amacı ile
Haziran 1924 yılında adada Türk Konsoloslu÷u açılmıútır. Türk
Konsoloslu÷u, Türkiye’nin Londra Büyükelçili÷ine ba÷lı olarak açılmıútı.
1924-1927 yılları arasında 9.310 Kıbrıslı Türkün, Türk uyru÷una
geçmek ve seyahat belgesi almak üzere konsoloslu÷a baúvurdu÷u, 3 yıl
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içinde yaklaúık 5.000 Kıbrıslı Türkün adayı terk ederek Türkiye’ye yerleúti÷i
bilinmektedir4.
Ada yönetimi, Lozan Anlaúması’ndan önce, øngiliz Yüksek
Komiserinin baúkanlı÷ında, 6’sı hükümet, 9’u Rum, 3’ü de Türk olan 18
üyelik bir Yasama Meclisi tarafından sa÷lanmaktayken, 10 Mart 1925
yılında ada, øngiliz ømparatorlu÷u’nun bir sömürgesi haline getirilmiú
(Crown Colony) yüksek komiser yerine vali atanmıútır. Yasama meclisi
üyesi de 18’den 24’e çıkarılmıútır. Ancak yasama meclisindeki denge çok
hassas bir úekilde belirlenmiútir. Rumların tek baúlarına ço÷unlu÷u
sa÷lamalarına izin verilmemiútir. Rumların Enosis’i barıúçı yollardan
gerçekleútirmelerini engelleyen bu yönetim, 1931 Rum isyanına kadar
devam etmiútir5.
Türkiye’nin ada üzerindeki resmi politikası,1954 yılında ortaya
çıkmaya baúlamıútır. Yunanistan’ın Kıbrıs meselesini 1954 yılında,
Birleúmiú Milletlere taúıması üzerine Türkiye de Kıbrıs konusunda taraf
oldu÷unu belirtmiútir. O güne kadar Yunanistan’ın Kıbrıs’ı el altından
kendisine ba÷lama iste÷ine karúı sessizli÷ini koruyan Türkiye, konunun
Birleúmiú Milletlere taúınması üzerine sessizli÷ini bozarak Kıbrıs konusunda
taraf oldu÷unu “Kıbrıs Adasının øngiltere tarafından Türkiye’den alındı÷ını,
e÷er øngiltere adadan çıkacak olursa adanın tamamen Türkiye’ye iade
edilmesi gerekti÷ini” savunmuútur. Bu politikanın baúarılı olamayaca÷ının
anlaúılması üzerine, Türkiye,1957 yılından itibaren Kıbrıs Adası’nın
paylaúılmasına (Ya Taksim Ya Ölüm) tezini benimsemiútir.
Bu politikada, Rumların ve Yunanistan’ın katı tutumu nedeni ile
gerçekleúememiútir.
øngiltere, taraflar üzerine baskı uygulayarak ortak bir yol “Federal
Kıbrıs Cumhuriyeti”nin oluúturulması veya kurulması yolunu açmıútır. Rum
tarafının gönülden katılmamasına ra÷men 1959’da Zürih ve Londra
Antlaúmalarının imzalanması ile øngiltere, Türkiye ve Yunanistan’ın
garantörlü÷ünde 16 A÷ustos 1960 tarihinde Kıbrıs Cumhuriyeti ilan
edilmiútir.

4
5

An. Ahmet, Kıbrıs Nereye Gidiyor?, Evrensel yayınları, 2003, s. 3.
Aydo÷du, a.g.e., s. 10.
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1925 yılında, adada øngiliz koloni (Crown Clony) yönetiminin
baúlamasından itibaren Rumların “Enosis” Yunanistan’a ilhak isteklerinin
daha da artmaya baúladı÷ını görülmektedir.
Yunanistan, Kıbrıs’ı resmi olarak ilk kez 30 Aralık 1918 tarihinde talep
etmiú, 18 Ekim 1928 tarihinde øngiltere, Rusya ve Fransa’ya nota vererek
resmen Enosis fikrini ortaya atmıú, adanın kendisine ba÷lanmasını
istemiútir6.
Enosis, kilise ve Yunan hükümetleri tarafından benimsenerek
Yunanistan’ın milli politikası haline sokulmuútur ve böylece Yunan ve Rum
halkının büyük ço÷unlu÷unun de÷iúmez, de÷iútirilemez katı bir politikası
haline gelmiútir.
Kıbrıs’ta Enosis’i gerçekleútirmek amacı ile baúpiskopos Makarios’un
liderli÷inde önce øngiliz yönetiminden kurtulma, daha sonra adadaki Türk
halkını yok ederek, adayı Yunanistan’a ba÷lamak amacı ile EOKA adında
bir terör örgütü kurulmuútur. Bu terör örgütü ilk toplantısını 2 Temmuz 1952
yılında Atina’da Makarios’un baúkanlı÷ında yapmıútır.7 Mart 1953’de bir
“ihtilal konseyi” kurmuútur.
1954 yılının ilk aylarından itibaren Yunan hükümetinin bilgisi dâhilinde
Kıbrıs’a gizli silah sevkiyatı baúlamıútır. EOKA askeri yönetiminin baúına
Yunan ordusundan emekli albay olan Kıbrıslı George Grivas’ı getirmiútir. G.
Grivas, 9 Kasım 1954’de gizlice adaya çıkmıútır. EOKA ilk terör eylemini
øngilizlere karúı 1 Nisan 1955’de yapmıútır. 21 Haziran 1955’ten itibaren de
terör saldırılarında Türkler de hedef alınmıútır.
EOKA’nın siyasi liderinin Makarios oldu÷unu anlayan øngiliz yönetimi,
Makarios’u tutuklayarak ùeysel Adası’na sürgüne göndermiútir. EOKA’nın
eylemde bulundu÷u süre içerisinde yüzlerce Türkü, øngilizi hatta Rumları da
katletmiú, 30 Türk köyünü yakıp yıkmıú, birçok müúterek yaúanan köyden
Türklerin kaçarak baúka köylere göç etmesine sebep olmuútur7.



6
7

Aydo÷du, a.g.e., s. 11.
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Kıbrıs’ta Rumların øngiliz yönetimine karúı 1931 Kasım’ında
Lefkoúa’daki Vali Kona÷ı’nın yakılmasına kadar varan isyan giriúimleri,
1950’li yıllara gelindi÷inde Yunanistan’a ilhak istemlerine dönüúmüútür. 28
ùubat 1947 tarihinde Yunanistan Parlamentosu tarafından alınan “Kıbrıs’ın
Yunanistan ile birleúmesini öngören kutsal ve ulusal davamızın halledilme
zamanı gelmiútir” kararı ile daha etkili bir Yunan politikası gündem de
yerini almıútır.8
II. Dünya Savaúı’nın ortaya çıkması, Kıbrıs adasının genel politikasında
do÷al olarak bir de÷iúime neden olmuútur. øngilizler, Yunanistan ve Kıbrıs
Rumlarını kazanabilmek için daha demokratik ve liberal bir yönetime
baúvurmuú, Yunanistan ve ada Rumları savaú sonrasında adanın
Yunanistan’a ba÷lanabilmesi için I. Dünya Savaúı’nda oldu÷u gibi
øngilizlerden taviz koparmaya çalıúmıúlardır. Ancak bu taviz sürecinde
Almanlar, Balkanları ve Yunanistan’ı iúgal etmiú, böylece Yunanistan’ın ada
üzerinde ve di÷er bölgelerde yayılmacı isteklerini gerçekleútirememiútir.
øngiltere’nin, Balkanlar’da Yunanistan ile birlikte ortak bir savunma hattı
kurulması karúılı÷ında Yunanistan, Kıbrıs Adası’nın yanında øtalya’nın
elinde bulunan On øki Ada’nın, Arnavutluk’tan Kuzey Epir’in,
Bulgaristan’dan Do÷u Trakya’nın kendisine verilmesini istemiútir.
Almanya’nın Yunanistan’ı iúgali bütün bu Yunan isteklerini engelledi.
II. Dünya Savaúı’ndan sonra øngiltere Kıbrıs politikasında yeni bir
düzenlemeye gitmek zorunda kaldı. Özellikle II. Dünya Savaúı’ndan sonra
artan ba÷ımsızlık isteklerini engelleyebilmek için 1947 yılından itibaren
muhtariyet (self-government) planlarını gündeme getirdi. Bunlar aslında
birbirine benzeyen oyalama taktikleri idi.
1947-1958 yılları arasında øngilizler yedi adet plan ortaya çıkarttılar.
Bu planlar:
1. 1947 LordWinster Planı,
2. 1948 Jackson Planı,
3. 1955 I. Macmilan Planı,

8

Aydo÷du, a.g.e., s. 13.
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4. 1955 I. ve II. Harding Planları,
5. 1956 LordRadcliffe Planı,
6. HughFoot Muhtariyet Anayasa Tasarısı,
7. II. Macmilan Planı.
Bu planların hepsinin ortak amacı adada øngiliz hâkimiyetinin devamını
sa÷layacak yapıda olmasıdır9.
øngiltere, 1948 yılı Mayıs ayında Kıbrıs için özerkli÷e dayanan bir
anayasa tasla÷ı hazırladı, bu tasla÷ı Rumlar da Türkler de kabul etmedi.
Türkler, bu tasla÷ın Enosis’e yol açaca÷ı endiúesini duydu, Rumlar ise
Enosis’i geciktirece÷i endiúesini duydu. Böylece Yunanistan ve Türkiye
kamuoyunda Kıbrıs mitingleri düzenlemeye baúladı, Kıbrıs artık iki ülkenin
milli davası haline getirildi.
15 Ocak 1950 tarihinde Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi tarafından
yapılan plebisitle, Rum toplumunun %95’nin Enosis lehinde oy kullandı÷ını
açıklamıútır. Türkler tek yanlı yapılan bu oylamayı úiddetle reddetmiúlerdir.
23 Ocak 1950 tarihinde Türkiye’nin Dıúiúleri Bakanı olan Necmettin
Sadak, Türkiye de halkın ve ö÷rencilerin yaptı÷ı mitinglere karúı TBMM’de
yaptı÷ı konuúmasında úöyle diyor:
“Türkiye’nin Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur. Kıbrıs halen
øngiltere’nin egemenli÷i ve idaresi altındadır. Adayı da terk etmeye niyetleri
yoktur. Bu nedenle gençler beyhude yere heyecana kapılmaktadırlar”10.
Genel olarak Necmettin Sadak’ın bu konuúması Türkiye’nin 1950
yılındaki Kıbrıs politikasını belirtmektedir. øngiltere’de aynı dönemde
Kıbrıs’ta yapılan bu plebisitin hiçbir de÷er ifade etmedi÷ini, adada yaúayan
80 bin Türk’ün Enosis’e karúı oldu÷unu øngiliz Parlamentosu’nda dile
getirmiútir.

9

Aydo÷du, a.g.e., s. 15.
N. Bilal ùimúir, AB, AKP ve Kıbrıs, Bilgi Yayınevi, Aralık, 2003, østanbul, s. 522.
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Türkiye ve Yunanistan, 18 ùubat 1952 tarihinde NATO’ya üye olması
Lozan Antlaúması’ndan beri devam eden Türk politikasının øngiliz
yönetiminde bir de÷iúikli÷e gidilmedi÷i takdirde de÷iúmeyece÷ini,
øngiltere’nin adada bulunmasını ada Türkler için bir güvence olarak
görüldü÷ünü anlıyoruz.
1940lı yıllardan sonra, Rumların Enosis politikasına karúı, Türklerin
arasında da örgütlenme düúüncesinin do÷du÷unu görüyoruz. Bu düúüncenin
arkasında øngiliz yönetiminin oldu÷u izlenimi vardır. øngiliz yönetiminin
yandaúlı÷ını yapan ve øngilizler tarafından Sir unvanı verilen Evkaf
Murahhası Münir Bey, toplumun önderlerini Evkafta toplayarak, Rumların
mesafe alan Enosis isteklerine karúı Türklerin de siyasi olarak
örgütlenmelerinin úart oldu÷unu ileri sürerek 18 Nisan 1943 günü
KATAK(Kıbrıs Adası Türk Azınlı÷ı Kurumu) kurulur.KATAK’ın
kurulmasında øngiliz yönetiminin etkisi olsa bile esas etkili merkezin
KTKF’dan(Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu) sonra Ankara’nın oldu÷unu
görüyoruz11
KATAK, çok geçmeden ada sathında 200 úubeye ulaúır. Kimine göre
4.000, kimine göre 5.000 lira ba÷ıú toplanır ve örgütlenmeyle birlikte
hizipleúmede baúlar. Bu hizipleúme, øngiliz yönetiminin yanında veya
karúısında olanlar olarak belirginleúir. øngiliz yönetiminin karúısında
olanların baúında olan Dr. Fazıl Küçük, Türk toplumunun liderli÷ine
soyunur. Do÷al olarak øngiliz yönetimine cephe alanlar, Ankara ile yakın
temasa geçmek, arkalarına Ankara’nın deste÷ini alabilmek için giriúimlere
baúlar. Böylece Ada Türkleri de øslam kimli÷inden çıkıp, Türk kimli÷i
etrafında toplanmaya baúlar12.


11
12

Nazım Beratlı,Kıbrıslı Türklerin Tarihi, Galeri Kültür Yayınları, Lefkoúa, 1999, s.148.
Beratlı, a.g.e., s. 150.
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SONUÇ
Lozan Anlaúması ile øngiliz yönetiminde yaúayan Türkler, øngiliz
yönetiminden kurtulmak, ba÷ımsız yaúamak veya Türkiye ye ba÷lanmak gibi
bir politika yürütmemiúlerdir. Türkiye’nin de bunu destekleyici ciddi bir
politikası yoktur. Türkiye, Ada Türklerinin kendi kültür ve kimliklerini
koruyan, Anadolu ile ba÷larının kopmasını önleyici bir takım kültürel siyasi
politikalar yürütmüútür.
Cumhuriyet ve kurtuluú döneminin siyaset adamı ve yazar olan
Hamdullah Suphi (Tanrıöver) 1945 yılında yapılan bir toplantıda. Kıbrıslı
Prof. Dr. Derviú Manizade, Nevzat Karagil ve Av. Hakkı Süleyman’a:
“Bizim Misak-ı Milli dıúındaki adalarla bir ilgimiz yoktur. Siz Kıbrıs
Türkleri çok sürmez gelip Anadolu’ya yerleúeceksiniz” der13.
Gazeteci ve yazar Ahmet Emin Yalman, 1948 yılında kaleme aldı÷ı
yazısında;
“øngilizler, adada halkın rahatını sa÷lamıútır. E÷er müttefikimiz
øngiltere, bu adaya ait mesuliyetlerine devam etmek istiyorsa bizim tabii
siyasetimiz øngiltere’ye destek vermektir” 14 diye yazmaktadır.
Dıúiúleri Bakanı, Necmettin Sadak’ın mecliste yaptı÷ı “bizim Kıbrıs
meselesi diye bir meselemiz yoktur” konuúmasını yukarıda belirmiútik.
Yunanistan’ın lideri E. Venizelos,1953 yılında TBMM Dıú øliúkiler
Komisyonu Baúkanı Milletvekili Cihat Baban’a, Cenevre’de görüúme
esnasında úunları söyler:
“Papagos bu makama savaú meydanlarından geldi÷i için, zaferleri
gösteriúi seven bir insandır. E÷er Kıbrıs konusu bir defa Yunan kamuoyuna
mal olursa, o da geri adım atamayacaktır. Gelin iúi daha her iki kamuoyuna
mal olmadan adayı ortak yönetecek bir anlaúma yapalım”15.


13

Beratlı, a.g.e., s. 157
Beratlı, a.g.e., s. 157
15
Cihat Baban, Politika Galerisi, Remzi Kitapevi, 1970, s. 218
14
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Cihat Baban bu konuúmayı Baúbakan Adnan Menderes’e anlatır.
Menderes Konu üzerinde konuúmayı bile reddederek “adanın tümünü ilhak
edece÷ini Rumları muma çevirece÷ini”16söyler.
1954 yılında Ana Muhalefet Baúkanı øsmet ønönü, “Kıbrıs statükosunda
de÷iúiklik yapılmasının kati suretle aleyhindeyiz. Kıbrıs bugünkü idare
elinde kalmalı. Yunan ødaresine verilmemelidir” der17.
Türkiye’nin yukarıda belirtilen süreç içerisindeki politikası,
øngiltere’nin Süveyú’e hakim oldu÷u dönemi kapsar. Diplomatik arenada
Türkiye ada ile ilgisinin bulunmadı÷ını söylemektedir. øngiltere’nin Süveyú’i
kaybetmesinden sonra Kıbrıs Adası üzerindeki politikalar da de÷iúir.
øngiltere, adanın sorunlarını muhtariyet ile çözüp kendi egemenli÷ini
garantilemeye çalıúır. Londra’da üçlü bir konferans düzenler. 1 Eylül 1955
Londra’da toplanan konferansa gidecek heyetin baúkanı olan Dıúiúleri
Bakanı’na u÷urlama törenin de Baúbakan Menderes úöyle der. “Bir vatan,
terzinin önündeki kumaú parçası gibi neresinden isterse kesilebilir bir kumaú
parçası de÷ildir.”18
Fatin Rüútü Zorlu, bu konferans da adanın statükonun devamından yana
oldu÷unu e÷er durum de÷iúirse øngiltere adadan çekilirse Kıbrıs’ın
Türkiye’ye devrini isteyen bir konuúma yapar.
ABD önemli bir faktör olarak yerini alır. Bir di÷er önemli faktör de
Sovyetler Birli÷i’dir. Bu iki süper güç Yunanistan ve Rumların Enosis fikrini
devam ettirmesinden yanadır. Türkiye’nin politikasında büyük bir de÷iúiklik
olur. Artık Türkiye, Taksim tezinin yerine artık adanın tümünü istemektedir.
1956 yılı ortalarında øngiltere, Redcliffe Anayasası tasla÷ı ile adaya
Muhtariyet getirmeye karar verir. Türkiye Baúbakanı Adnan Menderes, 28
Aralık 1956 da TBMM de øzmir Milletvekili Cihat Baban’a verdi÷i cevapta
Türkiye’nin Yeni Kıbrıs politikasını açıklar. “Taksim”19 1957 yılı


16

Baban, a.g.e., s. 220
H.M. Ateúin, Kıbrıs’ın øslami Kimlik Davası, s.172.
18
Ateúin, a.g.e., s. 213
19
Halil, Hatice Erdemir, Adnan Menderes’in Konuúmalarında Kıbrıs, øzmir, 2006, s. 1222.
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øngiltere’nin ABD ile olan iliúkilerinde en sıkıntılı dönemdir. øngiltere üs
karúılı÷ında adadan çekilmenin hesaplarını yapmaya baúlamıútır.

“Kıbrıs Türk’tür Türk kalacak” tezini benimseyen Türk kamuoyu,
Kıbrıs’ın di÷er yarısını Rumlara bırakmaya da pek sıcak bakmıyor. Bunu bir
taviz olarak görüyor.
1957 de Nihat Erim adayı ziyaret ederek Baúbakana bir rapor hazırlar,
Erim bu raporun da “øngilizlerin Taksim tezinde samimi olmadıklarını bunu
Rumları korkutmak için ortaya atılmıú oldu÷unu ve Türkiye’nin de konuya
taraf yapılmak istendi÷ini” belirtir20.
1957 yılından itibaren øngilizler, EOKA terör örgütüne karúı Türkleri
kendi güvenlik güçlerine alma, silahlandırma politikalarını dener. Ancak pek
baúarılı olamaz. Türklerin silahlı örgütlenmesinin kendileri tarafından de÷il
de, adada oluúturdu÷u Türk úahinleri vasıtasıyla Türkiye tarafından
yapılmasının øngiliz çıkarlarına uygun olaca÷ını de÷erlendirerek el altından
bu yönde bir politika hedefler.
1957 de VOLKAN kurulur. Ardından “Türk Mukavemet Teúkilatı”
TMT kurulur. TMT”nin kurucuları Rauf R.Denktaú, Dr. Burhan Nalbanto÷lu
ve Kemal Tanrısever’dir.
Kuruluúu Kıbrıslı Türkler tarafından yapılan TMT ye 1 A÷ustos 1958
tarihinden sonra Türkiye’den gizlice gelen subaylar hâkim olurlar ve silah
yardımı da gelmeye baúlar. 1944 yılında KATAK’la baúlayan örgütlenme
TMT ile noktalanır. Türkiye’de ada üzerindeki politikasını da artık do÷rudan
kendine ba÷lı örgütle 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’ne kadar
götürür.


20

Beratlı, a.g.e., s. 161.

TÜRKøYE CUMHURøYETø'NøN KURULMASI DÖNEMøNDE
TÜRKøYE-AZERBAYCAN øLøùKøLERø
Tofig MUSTAFAZADE
ÖZET
1920 yÕlÕnÕn Nisan iúgaline Türkiye’nin yaklaúÕmÕ olumsuzdu. BazÕ eserlerde
rastlanÕlan güya “Mustafa Kemal Paúa’nÕn V.ø.Lenin’le birleúerek Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti’ni Rusya’ya arma÷an etmesine ait fikir çok asÕlsÕz ve gaftÕr. Oysa
Mustafa Kemal Paúa Azerbaycan’Õn bütün ve kesinlikle ba÷ÕmsÕz bir devlet
olasÕndan yanaydÕ. O, Ruslarla iliúkileri iyi tutarak, onlarÕ kuúkulandÕrmamak
koúuluyla gereken adÕmlar atÕlmasÕnÕ, ülkenin petrol ve di÷er servetlerinin
kendisinin sahip olmasÕ için çalÕúaca÷ÕnÕ belirtiyordu.
Fakat Azerbaycan’daki Bolúevik hükümeti ba÷ÕmsÕz de÷ildi ve Moskova’ya
ba÷lÕydÕ. Bu hükümet Moskova’nÕn baskÕsÕyla Türkiye’yle ayrÕca anlaúma
yapmaktan kaçÕndÕ. Bunun sonucunda 13 Ekim 1921 yÕlÕnda Türkiye ile Güney
Kafkasya Cumhuriyeti birlikte Kars AnlaúmasÕnÕ imzaladÕlar. Bu anlaúmanÕn 5.
úÕkkÕna göre üç Güney Kafkasya Cumhuriyeti ve Türkiye NahçÕvan’Õn
Azerbaycan’Õn içinde tutulmasÕna rÕza verdiler.
15 ùubat 1922 yÕlÕnda Tiflis’te baúlayan Güney Kafkasya – Türkiye KonferansÕ
Kars AnlaúmasÕnÕn gerçekleúmesi konusuna adanmÕútÕ. 15 Nisandan baúlayarak 9
Hazirana kadar Rusya, üç Güney Kafkasya Cumhuriyeti ve Türkiye arasÕnda
konsolos, yasal yardÕm, posta telgraf ve demiryolu anlaúmalarÕ imzalandÕ. 1922
yÕlÕnda Güney Kafkasya - Türkiye ekonomik konferansÕnda bazÕ konularÕn
çözümüne ra÷men ticari anlaúma imzalanmadÕ.
Ulusal özgürlük mücadelesi veren Türk halkÕ 1922 yÕlÕnÕn baúlarÕnda
olabildikçe zayÕf ekonomiye sahip oldu÷undan ve ülkenin ablukada olmasÕyla ilgili
yurtdÕúÕndan mal, en önemlisi de petrol ve petrol ürünleri ithal etmeye muhtaçtÕ.

Prof. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü, tofig2014@rambler.ru.
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Azerbaycan Hükümeti Türkiye’nin bu ihtiyacını karúılamak için bazı önlemler
almıútı. Azerbaycan tüm Türk vatandaúlarının ülkelerine dönmeleri için fırsat verdi.
Nisan iúgalinden sonraki ilk aylarda Azerbaycan – Türkiye iliúkileri normal
düzeyde de÷ildi. 1921 yılında Türkiye’nin Azerbaycan’daki büyükelçisi Mahmut
ùevket Bey’di.
1921 yılının Haziran ayında ø. Ebilov’un Ankara hükümeti yanında
Azerbaycan’ın yetkili temsilcisi olarak tayini önemli olaydı. Azerbaycan’la Türkiye
arasındaki çeúitli yazıúmalar en sıkı iliúkilerin varlı÷ını kanıtlamaktaydı. 1920 –
1922’li yıllarda iki ülke arasında yapılan görüúmeler arasında ø. Ebilov ve M.
Frunze’nin Mustafa Kemal Paúa’yla görüúünü özel olarak belirtmek gerekir.
Fakat Ankara’da Azerbaycan’ın yetkili temsilcili÷i kuruldu÷u andan Moskova
onun çalıúmalarında zorluklar çıkararak, onun iúini engellemek için de÷iúik
yöntemler kullanmaya baúladı. Azerbaycan – Türkiye iliúkilerinde tartıúılan
konulardan birisi de Nisan øúgalinden sonra Azerbaycan’dan Türkiye’ye muhaceret
etmek zorunda kalmıú Musavatçıların çalıúmalarının yasaklanması veya Türkiye’den
sınır dıúı edilmeleri konusuydu. Türkiye tarafı düúmüú oldu÷u karıúık ve zor
uluslararası ortamda bazı tavizler vermek zorunda kaldı.
Sonuç: Problemin araútırılması onun belirtiyor ki, Moskova Türkiye’yle üç
Güney Kafkasya Cumhuriyeti arasında vahit anlaúma yapması konusunda baskı
yapıyor, bu cumhuriyetleri Türkiye’ye karúı koymak istiyordu. Türkiye ise üç Güney
Kafkasya Cumhuriyetinin ba÷ımsız olmasını ve onlarla ayrı ayrılıkta anlaúma
yapılmasına, onlarla iyi komúuluk iliúkileri kurmaya çalıúıyordu.
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TURKEY-AZERBAIJAN RELATIONS ON THE EVE OF THE
ESTABLISHMENT OF THE TURKISH REPUBLIC
ABSTRACT
Turkey’s attitude was negative to the April invasion of 1920. The opinion
found in some works, supposedly, “united with V.I. Lenin Mustafa Kemal Pasha had
gifted Azerbaijan Democratic Republic to Russia, is groundless and slander.
Because Mustafa Kemal Pasha was the supporter of Azerbaijan’s being the
independent state. He wanted to take the necessary steps not to worsen relations with
Russians, not to give them chance to doubt, and to own the oil and other resources of
the country.
However, the Bolshevik government in Azerbaijan was not independent but
dependent on Moscow. Under Moscow‘s pressure this government refused to
conclude a separate treaty with Turkey. Therefore, on October 13, 1921 a treaty was
signed between the Republic of Turkey and the three South Caucasus republics.
Under article 5 of the treaty the three South Caucasus republics and Turkey agreed
Nakhchivan to stay in the content.
In order to determine the terms for the implementation of the Kars Treaty on
February 15, 1922 the South Caucasus-Turkey conference began in Tiflis. From
April 15 to June 9, understanding agreements were signed among Russia, the three
South Caucasus republics and Turkey on consular services, legal assistance, posttelegraph and railway. Although some of the issues had been discussed, trade
agreement was not signed.
The Turkish people that were fighting for national independence, because of a
very weak economy and the country's being in blockade in early 1922, it needed to
import goods, mainly oil and oil products from abroad. The Azerbaijani government
took some measures to meet Turkey’s needs. Azerbaijan paved the way for the
return of all Turkish citizens.
In the early few months after the April occupation the Azerbaijani-Turkish
relations were not normal. In 1921, the ambassador of Turkey to Azerbaijan was
Mahmud Shovkat Bey.
In June 1921, I. Abilov’s appointment as the plenipotentiary representative of
the government of Azerbaijan in Ankara was a significant event. The
correspondence between Azerbaijan and Turkey shows close relations between the
two countries. In the range of the meetings held between the representatives of the
two countries in 1920-1922 I. Abilov and M. Frunze’s meetings with Mustafa
Kemal Pasha should be mentioned in particular.
However, as the plenipotentiary representation of Azerbaijan was opened in
Ankara, Moscow used various means to prevent it creating difficulties in its work.
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One of the issues discussed in relations between Azerbaijan and Turkey was the ban
on the activity of Musavat members that had migrated after April invasion from
Azerbaijan to Turkey or to banish them from Turkey. For the tense international
situation, the Turkish side was forced to make some concessions.
Conclusion: Research of the problem shows that Moscow put pressure on the
joint contracting between the three South Caucasus republics and Turkey and
wanted to put these republics against Turkey. However, Turkey was trying to make
the three South Caucasian republics be independent, sign contract with them
individually and establish good neighbourly relations with them.
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Raporda öne sürülen amaç 1920-1922 yıllarında Türkiye-Azerbaycan
iliúkileri, 16 Mart 1921 yılında Rusya-Türkiye anlaúması ve Azerbaycan,
Rusya'nın Türkiye'ye iddialarının Türkiye-Azerbaycan iliúkilerine etkisi,
1921 yılında Kars anlaúması ve Azerbaycan gibi konular incelenmekten
ibarettir.
Belirtelim ki, bu konulara belli ölçüde Musa Gasımov'un 1998 yılında
yayınlanmıú “Yabancı Devletler ve Azerbaycan” ve Mehed Sofiyev'in
“Güney Kafkasya Cumhuriyetleri Sovyet-Rusya øliúkilerinde (1922-1946)”
eserlerinde de÷inilmiútir. Lakin úimdiye kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulması döneminde Türkiye Azerbaycan iliúkileri ayrı bir araútırma
konusu olmamıútır.
Bellidir ki, 1918 yılının Ekim'in 30'unda imzalanmıú Mondros
Anlaúması ile Türkiye bo÷azlara kontrolü kaybetmiú, østanbul ve bir sıra
arazileri Antanta orduları tarafından iúgal olunmuútu. 1920 yılı A÷ustos'un
10'unda imzalanmıú Sevr anlaúması ile Türkiye kendi arazilerinin %20'sini
kaybetti (Gasımov, 1998: 130). Türkler kendi ulusal ba÷ımsızlıklarını
kaybetme tehlikesiyle karúı karúıya kalmıúlardı. Böyle zor durumda Osmanlı
ømparatorlu÷u’nun yıkıntıları üzerinde kurulan Mustafa Kemal Paúa’nın
öncülük yaptı÷ı yeni Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) hükümeti halkı
istilacılara karúı ayaklandırdı. Antanta ile olan genel düúmanlık Kemalist
Türkiye ile Bolúevik Rusya'sını yakınlaútırdı. Bakü'deki Türk subayları baúta
Halil Paúa olmakla sonradan Azerbaycan arazisinden geçip Anadolu'ya
gidebilmesi için XI. Kırmızı ordunun Azerbaycan'a bırakılmasını talep
ediyorlardı. Türkiye Azerbaycan'ın ba÷ımsız kalmasını istiyordu, ama
burada hangi rejimin olmasının onun için büyük farkı yoktu. Bu yüzden de
Türkiye Azerbaycan'ın ve bütünlükle Güney Kafkasya'nın Sovyetleúmesinde
bir türlü Rusya'ya yardım etti.
Ama rejime bakılmaksızın Azerbaycan'ın ba÷ımsızlı÷ını isteyen
devrimci Türkiye'nin 1920 yılı Nisan iúgaline tutumu olumsuz idi. Bazı
eserlerde güya “Mustafa Kemal Paúa’nın V.ø. Lenin'le iúbirli÷i yaparak
Azerbaycan Halk Cumhuriyetini Rusya'ya ba÷ıúlaması hakkında asılsız fikre
rastlayabiliriz (Sonyel, 1981: 205). Oysa Mustafa Kemal Paúa Azerbaycan'ın
tamamen ve kesinlikle ba÷ımsız bir devlet olmasına taraftardı.
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Yalnız dikkate almak gerekir ki, bu zaman Türkiye'nin kendi durumu
çok zordu ve Antanta devletleri ile ölüm kalım mücadelesi veriyordu ki,
Antanta emperyalistlerine karúı mücadelede Rusya'nın yardımına ihtiyaç
duyan Türkiye Azerbaycan'ın Sovyet Rusya'sı tarafından iúgaline kesin
olumsuz tutum beslese de kendi itirazını dikkatli úekilde bildirmek zorunda
kaldı. Mustafa Kemal Paúa 1920 yılının Aralık 1'inde Do÷u Cephesi
komutanı Kazım Karabekir Paúa’ya, Türkiye'nin Moskova'daki elçisi Fuat
Paúa’ya, Bakü'deki elçisi Mahmut ùevket Bey’e ve Tiflis'teki elçisi Kazım
Bey’e gönderdi÷i 472 sayılı telgrafında úöyle yazıyordu: “Azerbaycan'ın
tamamen ve cidden müstakil bir devlet haline girmesine taraftarız ve bunun
temini için Rusları gücendirmemek ve kuúkulandırmamak úartıyla
teúebbüsat-ı lazımede bulunulacaktır. Bu da memleketin petrol vs. gibi kendi
iktisadi kaynaklarına sahip olması için yine aynı úartla çalıúılacaktır.
Rusların Azerbaycan'da yapacakları muamele bütün øslam âleminin
Bolúevikleri tartmak için bir miyar olaca÷ının Ruslara anlatılmasına gayret
olunacaktır” (Atatürk’ün Milli Dıú Politikası,1981: 205).
Türkiye heyeti anlaúma yapmak için Moskova'ya gitmeye hazırlandı÷ı
zaman Azerbaycan SSC'nin Türkiye'deki temsilcisi Behbut Bey ùahtahtinski
kendi önermelerini belirterek yazıyordu ki, Moskova'da önceden olmuú
Türkiye heyetinin öncüsü Bekir Sami Bey’in Rusya'yı olumsuz nitelendiren
rapordan sonra Ankara hükümetinin bir takım üyeleri úöyle bir sonuca
varmıúlar ki, Rusya'ya güvenmek olmaz. Hükümetin di÷er üyeleri, ilk önce
Rusya'ya gönderilen úimdiki misyon baúkanı Yusuf Kemal Bey ise diyorlardı
ki, devrimci Türkiye Rusya ile iliúkilerden vazgeçmemelidir ve vazgeçemez,
çünkü Rusya ile iliúkiler olmadan Türkiye Antanta'nın baskısına dayanamaz
(ARPøø SSA, f.609, liste 1, doküman 94, varak 192-193). TBMM bu konuyu
tartıúarak iki devrimci ülkenin mutlaka bir biri ile görüúmeler yaparak ortak
dil bulmaları gerekti÷i kararına vardı (ARPøø SSA, f.609, d.94, v.193).
Moskova’ya giden delegasyonda Yusuf Kemal Bey’den baúka, Ali Fuat
Paúa ve Doktor Rıza Nur da vardı. ùahtahinski'nin yazdı÷ına göre Ali Fuat
Rusya'ya aúırı derecede inanıyordu. Batı Anadolu cephesinin komutanı olan
Ali Fuat Paúa Moskova'nın Türkiye'ye gereken tüm silahları verece÷ine
inanıyordu. ùahtahtinski Antanta'nın Ali Fuat paúaya suikast yapmak için 40
bin altın Türk lirası ayırdı÷ını yazıyordu (ARPøø SSA, f.609, d.94,v.196).
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ùahtahtinski tüm Do÷u Anadolu'nun ve buraya öncülük yapan Kazım
Karabekir paúanın Rusya'nın ve Sovyet Azerbaycan'ının gerçek dostu
oldu÷unu yazıyordu. ùahtahtinski Türkiye ile anlaúma yapılmasını Rusya
için, aynı zamanda Gürcistan'ın Sovyetleútirilmesi için önemli görüyordu
(ARPøø SSA, f.609, d.94,v.196).
Bekir Sami Bey’in delegasyonu geri döndükten sonra Moskova'ya
giden yeni Türkiye delegasyonu ile Rusya arasında görüúmeler 1921 yılının
Mart ayında baúladı. Görüúmelerde Türkiye tarafından Yusuf Kemal Bey,
Doktor Rıza Nur ve Ali Fuat Paúa, Rusya tarafından ise G. Çiçerin ve
Cemalettin Korkmazov yer alıyordu. Görüúmelerde ilk önce sınırlar konusu
görüúüldü. Rusya tarafı “Misak-ı Milli”yi kabul etti÷ini, ama sınırlarla ilgili
bazı de÷iúikliklerin yapılmasını istedi÷ini ilan etti. Batum úehri Kafkasya'nın
kapısı ve Sovyet dünyası için Karadeniz'de tek hayati önemli olan liman
oldu÷u için Rusya Batum úehri ve ona hizmet eden deniz ve karayolları
Sovyet ülkelerine, net olarak ise Gürcistan SSC’ye ait olmasını istiyordu
(ARPøø SSA, f.609, l.1, d.94, v.41). Türkiye tarafı Batum'un ve çevresinin
Gürcistan'ın korumasına verilmesine úöyle úartla razı oldu ki, önce buradaki
nüfuza geniú özerklik verilsin, ikincisi Müslümanların medeniyet, din
özgürlü÷ü ve topra÷ı özgür kullanma hukuku kabul görülsün, nihayet
Türkiye'ye ve Türkiye'den malların serbest sevkiyatı yapılsın, Türkler Batum
limanını bedava kullanabilsinler (ARPøø SSA, f.609, l.1, d.94, v.42). Rusya
tarafı bu úartlara razı oldu (ARPøø SSA, f.609, l.1, d.94, v.43).
Görüúmelerde görüúülen ikinci önemli konu ticaret anlaúması hakkında
oldu. Üçüncü konu ise Ermenistan SSC’nin sınırları ile ilgili konu idi.
Moskova Konferansı’nda do÷rudan Azerbaycan'la ilgili olan konu
Nahçıvan meselesi oldu. Türkiye tarafı düúünüyordu ki, nüfus Türk
ordularını ça÷ırdı÷ı için Nahçıvan Türkiye'nin koruması altındadır, Türkiye
bu korumayı Azerbaycan'a vermeye hazırdır, úu úartla ki, Azerbaycan bu
yükümlülü÷ü üçüncü devlete vermeyece÷i hakkında sorumluluk götürsün
(ARPøø SSA, f.609, l.1, d.94, v.45). Aynı zamanda Türkiye tarafı
Ermenilerin tekrar Nahçıvan’da Müslümanlara karúı terör eylemlerini
baúlayacakları halde Türkiye ordusunun buraya müdahale hukuku oldu÷unu
belirtti. Müdahale hukuku hakkında talep Rusya tarafının kesin itirazına
neden oldu (ARPøø SSA, f.609, l.1, d.94, v.45-47). Türkiye'nin talebi ile
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ùerur-Dereleyez dairesi de Nahçıvan arazisine ait edildi (ARPøø SSA, f.609,
l.1, d.94, v.57).
Bellidir ki, 1921 yılının Mart'ın 16'sında Moskova'da Rusya ile Türkiye
arasında çok önemli konuları kapsayan 16 maddelik anlaúma imzalanmıútır.
Türkiye Rusya'da Sovyet hâkimiyetini, Rusya da 28 Ocak 1920 tarihli
Misak-ı Millî'de gösterilen arazilerde Ankara hükümetini tanıdı. øki ülke
arasında, daha do÷rusu Türkiye ile Sovyet Rusyası’na ba÷lı olan Gürcistan
SSC ve Ermenistan SSC arasında sınırlar belirlendi (ARPøø SSA, f.609, l.1,
d.94, v.93; ARDA, f.28, l.1, d.58,v.143). Türkiye Batum ve onun çevresinin
Gürcistan'a verilmesine razı oldu. Lakin burada yerel nüfusun çıkarlarını
sa÷layacak arazi özerkli÷i kurulmalı idi (ARPøø SSA, f.609, l.1,d. 94, v.93).
Moskova Anlaúması’nın üçüncü maddesi do÷rudan Azerbaycan'a ait idi.
Aynı fıkrada tarafların anlaúmaya ekte gösterilen sınırlar çerçevesinde
Nahçıvan'ın Azerbaycan'ın koruması altında özerk bölge olması deniliyordu.
Bölgenin sınırları úöyle belirlendi: Batıda Da÷na da÷ı, Veli da÷, Bagarsik
da÷ı, Kömürda÷, Karabulag, Karasu ve Aras nehirlerinin kavuútu÷u yere
kadar. Sınırlar Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan delegasyonundan oluúan
komisyon tarafından belirlenmeli idi ( ARPøø SSA, f.609, l.1, d. 94, v.9394).
1920 yılının 7 Aralık’ında Gümrü'den (Aleksandropol) ùahtahtinski
Azerbaycan SSC'nin Dıúiúleri komiseri M. Hüseynov'a ve RKRb) Kafkasya
bürosunun baúkanı S. Orconikidze'ye telgrafında yazıyordu ki Kazım
Karabekir Paúa ve TBMM'nin nüfuzlu üyeleri ile birkaç konuúmadan sonra
úöyle fikre varmıúlar ki, Türkler Rusya ile sıkı birlik arzusundadırlar. Kısa
sürede Rusya ile Antanta arasında savaúın Do÷uya geçece÷ine ve bu savaúta
onların önemli rol alacaklarına inanıyordular. Türkler gelecekte Antanta ile
de herhangi bir anlaúmanın yapılmasını istisna etmiyorlar ve bu yüzden de
Nahçıvan kazası, ùerur-Dereleyez kazasının bir kısmı ve Maku hanlı÷ının
arazisini özerk bölgeye dönüútürmek istiyorlar ki, Antanta ile anlaúma
yapılaca÷ı durumda bura Do÷u'da Antanta'ya karúı mücadeleni sürdüren
Türk isyancıları için üs rolünü oynasın. B. ùahtahtinski onlara böyle üs için
Beyazıt Sanca÷ı ve Van bölgesini seçme÷i tavsiye etmiúti. Bu konu açık
kalmıútı ve onu Moskova'da çözmeli idiler (ARPøø SSA, Kopya fonu, d.354,
v.1). ùahtahtinski yazıyor ki, ben Türklerin niyetlerini sona kadar anlamak
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için Türkiye ile Azerbaycan anlaúma tasarısı yapma÷ı önerdim ve Kazım
Karabekir Paúa rızasını verdi. ùahtahtinski 7 maddeden oluúan anlaúma
tasarısını önermiú ve paúa onu be÷enerek Ankara'ya göndermiú ve
Ankara'nın da anlaúmayı be÷enece÷ine ümit etti÷ini belirtmiúti (ARPøø SSA,
Kopya fonu, d.354, v.1).
Anlaúma tasla÷ında deniyordu ki, TBMM hükümeti ve Azerbaycan
SSC hükümeti yalnız iki kardeú ülkenin karúılıklı yardımı sayesinde Do÷uyu
tahliye etmek u÷runda a÷ır mücadelede zafer kazanacaklarını
anladıklarından, bu anlaúmayı yapıyorlar. Tasla÷ın birinci maddesinde
devrimci Türkiye'nin ve Sovyet Azerbaycan'ının tüm Müslüman Do÷usunda
anti Antanta yangını alevlendirmek ve Müslüman Do÷u imparatorluklarının
esaretinden kurtulana kadar orada devrimi destekleme÷i üslendikleri
söyleniyordu. økinci maddede deniyordu ki, e÷er Türkiye birinci maddede
gösterilen amaca ulaúana kadar veya aynı amaca ulaútıktan sonra Antanta ile
gizli anlaúma yaparlarsa kendi elçileri aracılı÷ı ile gizle úekilde Do÷udaki
devrimcilere yardım edecektir. Üçüncü maddeye göre ise Türkiye Antanta
ile anlaúma yaptı÷ı durumda Azerbaycan'a gerekli miktarda isyancı vermeli,
isyancıların güvenli÷i ise Azerbaycan tarafından hayata geçirilmeli idi
(ARPøø SSA, Kopya fonu, d.354,v.2). Beúinci maddeye göre Do÷uda
devrimin sürdü÷ü tüm dönemde Azerbaycan Antanta ile anlaúma yapmamalı
idi. Altıncı maddeye göre Antanta'nın Azerbaycan'a saldırısı durumunda
Türkiye Azerbaycan'a yardım etmeli idi. Yedinci maddede Türkiye’nin
Do÷uda devrimci eylemlere katıldı÷ı tüm dönemde Azerbaycan'ın onu iki
taraftan oluúturulmuú komisyonun belirledi÷i miktarda ve fiyatta petrol ve
petrol ürünleri ile sa÷laması gerekti÷i söyleniyordu (ARPøø SSA, Kopya
fonu, d.354, v.2).
Azerbaycan SSC Dıúiúleri komiseri M. Hüseynov G. Çiçerin'e
telgrafında yazıyordu ki, görüúmeleri yalnız Güney Kafkasya–Türkiye
konferansında yapmak hakkında teklifinden Türkiye çok üzülmüú, uzun
görüúmelerden sonra birlikte yapılmıú anlaúmaların ayrıca her bir
cumhuriyet tarafından imzalanması úartıyla razı olmuúlar (ARPøø SSA,
f.609,l.1,d.94,v.199-200).
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Türkler konferansı Kars úehrinde yapmayı teklif ettiler ve bunu Ankara
ile irtibatın kolay olması ile meúrulaútırdılar (ARPøø SSA, f.609,l.1,d.94,
v.202).
Ermenistan SSC'nin dıúiúleri komiseri Bekzadyan 1921 yılının
Mart'ında Azerbaycan SSC'nin dıúiúleri bakanı Hüseynov'a Moskova'dan
gönderdi÷i telgrafında diyordu ki, Türkiye RSFSR ile yaptı÷ı anlaúmaya
göre Güney Kafkasya ülkeleri ile görüúmeler yapmak istiyor, her üç devletin
delegasyonlarının önce genel hattı razı kılması ve konferansı birge yapmak
öneriliyor (ARPøø SSA, f.609,l.1,d.94,v.202).
G. Çiçer'in Hüseynov'a yazıyordu ki, Türkiye elçileri Bakü'ye gelmiúler
ve tavsiye ediyordu ki, Türkler istiyorlar ki, Azerbaycan'ın velinimeti rolünü
alsınlar, M. K.'nın kararı var ki, Kafkasya ülkeleri Türkiye ile ayrı ayrı
anlaúma yapmasınlar (ARPøø SSA, f.609, l.1, d.94,v.196,197).
1921 yılının Mart'ında iki ülke arasında anlaúma yapmak için
Moskova'ya giden Türkiye temsilcili÷i Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan'la ayrı ayrı anlaúmaların yapılmasını ısrarla istiyordu. Lakin
Ankara hükümetinin dıú iúleri bakanı Yusuf Kemal Bey’in de belirtti÷i gibi
Rusya hükümeti buna karúı çıkarak Türkiye temsilcili÷inin Güney Kafkasya
ülkeleri ile anlaúma yapması gerekti÷ini söyledi (ARDA, f.28, l.1. d.68,
v.19). Kars konferansında Türkiye temsilcili÷inin baúkanı olmuú Kazım
Karabekir Paúa hükümetin ona her bir ülke ile ayrı ayrı anlaúma yapmayı
görevlendirdi÷ini söylüyordu (ARDA, f.28, l. 1, d 81, v.3).
Görüúmelerin yapılması için önceden Türkiye'nin Do÷u ordusunun
genelkurmayının yerleúti÷i Kars úehri belirlenmiúti. Ama görüúmelerde
Türkiye'yi temsil edecek Yusuf Kemal Bey dıúiúleri bakanı atanması ile ilgili
G. Çiçerin'e ve üç Güney Kafkasya ülkesinin dıúiúleri komiserlerine baúvuru
yaparak onun Ankara'dan ayrılamaması ile ilgili görüúmelerin Ankara'da
yapılmasını rica etmiúti (ARDA, f.1, d.28,v.8). Moskova'nın baskısı ile
Azerbaycan SSC de Türkiye ile anlaúma yapmaktan vazgeçti. Azerbaycan
temsilcisi Behbud ùahtahtinski kesinlikle birlikte anlaúma yapılmasını teklif
etti (ARDA, f.1, d.28, v.30). 1921 yılının Ekim'in 13'ünde Türkiye ile üç
Güney Kafkasya ülkesi birlikte 2 maddeden ve 3 ekten oluúan Kars
Anlaúması’nı imzaladılar. Bu anlaúmanın beúinci maddesine göre
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Azerbaycan SSC, Ermenistan SSC ve Türkiye Nahçıvan'ın anlaúmaya ekin
3'üncü maddesinde belirtilen sınırlarla Azerbaycan'ın himayesinde özerk
arazi oluúturmasına razı oldular (Dokumentı Vneúney Politiki SSSR, 1956:
423-424).
RSFSR ve Güney Kafkasya ülkeleri ile Türkiye arasında yapılmıú
Moskova ve Kars anlaúmalarında öngörülen bir takım konuları daha da
netleútirmek için 1922 yılı ùubat'ın 15'inden Tiflis úehrinde GüneyKafkasya-Türkiye ekonomik konferansı iúe baúladı. Konferansta ulaúım,
iletiúim, ticaret, konsolosluk ve hukuk kuralları görüúüldü. Aralıklarla süren
konferans 1922 yılının Temmuz'un 9'unda sona erdi (Sofiyev, 2000: 125126).Nisan'ın 15'inden Haziran'ın 9'una kadar Rusya ve üç Güney Kafkasya
ülkeleri ile Türkiye arasında konsolosluk, hukuki yardım, posta-telgraf ve
demiryolu sözleúmeleri imzalandı.
1922 yılında Güney-Kafkasya-Türkiye ekonomik konferansında bir
takım konuların çözülmesine ra÷men ticaret sözleúmesi yapılmadı.
Ulusal özgürlük mücadelesi yapan Türk halkı 1922 yılının baúlarında
son derece düúük ekonomiye sahip oldu÷u için ve ülkenin ablukada olması
ile ilgili dıúarıdan mal, ilk önce petrol ve petrol ürünleri ithal etmeye
muhtaçtı. Azerbaycan hükümeti daha 1921 yılının Mart'ın 23'ünde Bakü'den
Kars'a 30 sarnıç petrol ve 8 sarnıç beyaz petrol göndermiúti. Tiflis'te bunlara
daha 2 sarnıç gazya÷ı eklenmeli idi. (Sofiyev, 2000: 135) 1922 yılının 24
Ocak'ından Mart'ın 15'e kadar olan sürede ise Batum Limanı aracılı÷ı ile
Anadolu'da 960 ton petrol, 60 ton benzin, 48 ton mazot, 6 ton makine ya÷ı
gönderilmiúti (Sofiyev, 2006: 140).
O dönemde Azerbaycan'dan Türkiye'ye petrol ve petrol ürünleri ile
birlikte çimento, eyer, arabalar, uzun bo÷azlı çizmeler, çalgı aletleri, örgü
ürünleri de ihraç ediliyordu (Dokumentı Vneúney Politiki, 1956: 47).
Nisan iúgalinden sonraki ilk aylarda Azerbaycan-Türkiye iliúkileri
normal düzeyde de÷ildi. 1921 yılında Türkiye'nin Batı'daki elçisi Mahmut
ùevket Bey idi. O, 1921 yılının Nisan'ında Azerbaycan Dıúiúleri
Komiserli÷ine ekonomi ve petrol sanayisi alanında devrimci Türkiye’ye
yardım edilmesini rica etti.
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Azerbaycan tarafı tüm Türk vatandaúlarının vatana geri dönmelerini
sa÷ladı. 1921 yılının Haziran'ında ø. Ebilov'un Ankara hükümeti yanında
Azerbaycan'ın yetkili temsilcisi atanması önemli olay idi.
1920 yılı Nisan iúgalinden sonraki ilk aylarda Azerbaycan-Türkiye
iliúkileri karmaúık idi. Bolúevik makamları Türkiye vatandaúlarını
incitiyorlardı. Yalnız 16 Mart 1921yılında Rusya-Türkiye anlaúması
yapıldıktan sonra iliúkilerde karúılıklı anlaúma tesis edildi (Gasımov, 1998:
144-145). 1921 yılında TBMM hükümetinin Bakü'deki temsilcisi olan
Mahmut ùevket Beyle Bolúevik hükümeti arasında karúılıklı anlaúma hüküm
sürüyordu. Azerbaycan tarafı tüm Türkiye vatandaúlarının düzenli úekilde
vatana geri dönmeleri için her türlü ortam oluúturuyordu. Onları gıda ve
vagonlarla sa÷ladı (Gasımov, 1998: 145). 1921 yılının Nisan ayında
Mahmut ùevket Bey Azerbaycan Halk Dıúiúleri Komiserli÷ine baúvurarak
ekonomi ve petrol sanayisi alanında Türkiye'ye yardım edilmesini rica etti.
Bu ricaya olumlu cevap verildi ve kısa sürede Türkiye'ye petrol ürünleri
gönderildi (Gasımov, 1998: 145).
Türkiye'de Azerbaycan'ın diplomatik temsilcili÷inin açılması da
karúılıklı iliúkilerin geliúimine olanak sa÷ladı. Eskiden Halk øçiúleri
Komiserinin yardımcısı çalıúmıú øbrahim Ebilov 1921 yılının Haziran'ında
Ankara hükümeti yanında Azerbaycan'ın yetkili temsilcisi atandı.
Ama úunu belirtmek gerekiyor ki, Bolúevik hükümeti kendisini
Türkiye'nin müttefiki ilan etmesine ra÷men Türkiye'de komünistlerin
hâkimiyete gelmesi için de faaliyet gösteriyordu. ùöyle ki, Bakü'de Türkiye
komünistlerine özel hazırlık yapılıyor ve mali kaynak ayrılıyordu. Yalnız
Türkiye komünistlerinin kongresinin yapılması için Azerbaycan Komünist
(Bolúevik) Partisi Merkez Komitesi Teúkilat Bürosu 1920 yılının 22 A÷ustos
tarihli toplantısında 1.290.000 ruble kaynak ayırmak hakkında karar kabul
etmiúti (ARPøø SSA, f.609, l.1, d 94, v.171).
Aynı zamanda Moskova Azerbaycan'ın ba÷ımsızlı÷ını ve onun Türkiye
ile çok yaklaúmasının istemedi÷inden Ankara'daki Azerbaycan
temsilcili÷inin iúinde zorluklar oluúturuyordu. ø. Ebilov Azerbaycan'la
birlikte di÷er iki Güney Kafkasya Cumhuriyeti’ni de Ankara'da temsil
ediyordu. Rusya ise de÷il Azerbaycan'ın, aynı zamanda Güney Kafkasya
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ülkelerinin Türkiye'de ba÷ımsız politika yürütmesini kabullenemiyordu.
Azerbaycan SSC'nin Türkiye'deki temsilcisi ø. Ebilov'un söyledi÷ine göre
RSFSR Dıúiúleri komiseri G. Çiçerin Ankara'daki Rusya temsilcisine
gönderdi÷i mektupta yazıyordu: “Güney Kafkasya ülkeleri ba÷ımsız politika
yürütmek istiyorlar. Bu yüzden de MK onların hepsini RSFSR yetkili
temsilcisine tabi yapmak hakkında karar kabul etmiúti” (ARDA, f.28, l.1, d
68, v.105).
Bolúevik hükümeti sürgünde faaliyet gösterenlere tehlike kayna÷ı gibi
bakıyordu. Bu yüzden de Ankara'daki Azerbaycan temsilcili÷i mültecilerin
faaliyetinin iptal edilmesini veya Türkiye'den çıkarılmasını talep ediyordu. ø.
Ebilov 16 Aralık 1921 yıl tarihli gizli mektubunda Azerbaycan SSC Halk
Dıúiúleri komiseri M. Hüseynov'dan mülteci musavatçıların faaliyetinin
durdurulması için önlem yapılmasını gerekli biliyordu (ARDA, f.28, l.1, d
174, v.13; d 68, v.111).
ø. Ebilov M. Hüseynov'a yazdı÷ı 1 Mart 1922 yılı tarihli gizli
mektubunda Antanta'nın yardımı ile yaygın çalıúma yürüten “a÷vardiyaçı”
Azerbaycanlı örgütlerin iptali ve onların baúkanlarının yabancı ülkelere
kovulması için Yusuf Kemal Bey’in rızasını aldı÷ını, bu konunun çözümü
için Mustafa Kemal Paúa ile birkaç kez konuútu÷unu yazıyordu (ARDA,
f.28, l.1, d 68, v.111). Bolúevik teröründen ve Türkiye'den çıkarılmak
tehlikesinden kendilerini korumak için birçok musavatçılar Türkiye
vatandaúlı÷ını kabul ettiler.
1920-1922 yıllarında Azerbaycan-Türkiye iliúkilerinde Kars
konferansına hazırlı÷ın yapılması ve anlaúmaların imzalanması konularının
görüúülmesi önemli yer tutuyor. Konferans öncesinde Rusya hükümeti
Güney Kafkasya ülkelerinin Türkiye ile tek sözleúme yapmaya zorluyordu.
G. Çiçerin 1921 yılının Nisan'ında M. Hüseynov'a Güney Kafkasya
ülkelerinin Moskova ile görüúmeden Türkiye ile anlaúma yapmamalarını
yazıyordu (ARPøø SSA, f.609, l.1, d. 94, v.195).
Türkiye tarafı konferansa anlaúma tasla÷ını, Güney Kafkasya ülkeleri
ise bildirge sunmuútular. Uzun süren görüúmelerden sonra 1921 yılının
Ekim'in 13'ünde RSFSR'in katılımı ile Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan
Türkiye ile 20 maddeden ve 3 ekten oluúan Kars anlaúmasını imzaladılar

1150

Tofig MUSTAFAZADE

(ARDA, f.28, l.1, d.5, v.136-141; d 69,v.9-19; ARPøø SSA, f.609, l.1, d. 94,
v.110-115. Dokumentı Vneúney Politiki,1956: 420-429).
Anlaúmanı Azerbaycan tarafından Behbut Bey ùahahtinski, Ermenistan
tarafından Askanaza Mravyan ve Pogos Makinısyan, Gürcistan tarafından
ùalva Eliava ve Aleksandr ùvanidze, Türkiye tarafından Kazım Karabekir
Paúa, Veli Bey, Muhtar Bey, Memduh ùevket Bey, aynı zamanda RSFSR'in
Letonya'daki yetkili temsilcisi Yakov Ganetsi imzalamıútı (ARPøø SSA,
f.609, l.1, d.94, v.111, 112).
Anlaúmanın birinci maddesine göre Türkiye ve Güney Kafkasya
ülkeleri önceler bu arazilerde hâkim olmuú devletlerin bu arazilere ait
yaptıkları tüm anlaúmaları geçersiz sayıyorlardı. Yalnız 1921 yılının 16 Mart
Rusya-Türkiye anlaúmasına bu uygulanmıyordu (ARPøø SSA, f.609, l.1,
d.94, v.111). Anlaúmanın dördüncü maddesi ile Türkiye'nin Kuzey-Do÷u
sınırları bile belirlendi.
Anlaúmanın beúinci maddesinde deniyordu ki, Azerbaycan ve
Ermenistan hükümetleri razı oluyorlar ki, Nahçıvan vilayeti anlaúmanın
ekinden 2. maddesinde gösterilen sınırlar çerçevesinde Azerbaycan'ın
himayesinden çıkarak özerk bölge oluúturmalıdır (ARDA, f.28,l.1,d 5,c.137,
iú69, v.11; ARPøø SSA, f.609, d.94, v.93-94).
Anlaúmanın altıncı maddesi Batum ve onun çevresi ile ba÷lı idi. Burada
Moskova Anlaúması’nın úartları tekrarlanıyordu (ARPøø SSA, f.609, l.1,
d.94, v.112).
Kars Anlaúması’nın onayı Güney Kafkasya ülkeleri tarafından ertelendi.
Yusuf Kemal Bey’in 1922 yılı Ocak ayının 26'sında ø. Ebilov'la görüúmesi
zamanı onayın ertelenmesinin nedenini sorunca cevabında sonuncu
söylemiúti ki, onaylama Güney Kafkasya Cumhuriyetleri federasyonunun
kurulması ile ilgili erteleniyor ve bir iki ay içinde anlaúma Azerbaycan SSC,
Gürcistan SSC ve Ermenistan SSC adından federasyon konseyi tarafından
onaylanacaktır (ARDA, f.28, d 68, v.17). Yusuf Kemal Bey anlaúmanın
onaylanmasının hızlandırılmasını ve anlaúmanın federasyon konseyi
tarafından de÷il, her bir cumhuriyet tarafından onaylanmasını talep etmiúti
(ARDA, f.28, d 68, v.18). Türkiye tarafının böyle pozisyonu onunla ilgili idi
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ki, o dönemde Ermeni militanının iúi ve propagandası sonucunda øngiltere ve
ABD Ermeni konusunu gündeme getirebilirdiler. Türkiye hem Ermeni
Taúnakları, hem de komünistleri ile anlaúma olsa idi kendi çıkarlarını
koruyabilirdi (ARDA, f.28, d 68,v.19).
Kars Anlaúması yapıldıktan sonra, daha onaylanmasına kadar GüneyKafkasya-Türkiye konferansı yapıldı. Kars anlaúmasının maddelerinin
gerçekleútirmek konularına adanmıú bu konferans 1922 yılı ùubat'ın 15'inde
Tiflis'te iúe baúladı (Dokumentı Vneúney Politiki. 1962: 429). Rusya ve üç
Güney Kafkasya cumhuriyetleri ile Türkiye arasında konsolosluk
konvansiyonu ve bu konvansiyona ek, hukuki yardım hakkında
konvansiyon, posta telgraf konvansiyonu ve demir yolu konvansiyonu
imzalandı (Dokumentı Vneúney Politiki, 1962: 626).
TBMM hükümeti Antanta ülkeleri ile iliúkilerin iyileúmedi÷i bir
zamanda Sovyet Rusya'sını da kendine karúı kıúkırtmaktan kaçınarak
Azerbaycan'ın savunmak için açık eylemler yapmasa da ülkenin durumuna
kederle bakıyor ve çözüm yolu arıyordu. Bunu TBMM'nin Sovyet Rusya'sını
ö÷renen komisyonun üyesi øsmayil Sübhi Soysal'ın TBMM baúkanı Mustafa
Kemal Paúa’ya adresledi÷i rapor açıkça kanıtlıyor. Raporun ARDA'nın 28
sayılı fonunda korunan özetinden belli oluyor ki, rapor yazarı Sovyet
Rusya'sının Azerbaycan'ı kolaylıkla iúgal etmesinin nedenini iki nedenle
açıklamıútır: Birincisi, Cumhuriyet Dönemi’nde Azerbaycan'da hâkimiyet
baúında olan musavatçı aydınların güya Rus kültürü ile zehirlendiklerinden,
ulusal Türk duygularından yoksun kalması ve bu yüzden de etkisinden her
zaman korktukları Türkiye ile yaklaúmaktansa øngiltere ile yaklaúmak
taraftarı olması; güya bu nedenle de Musavat hükümeti tüm halkı kendine
karúı kıúkırtmıú ve hatta güçlü ordu oluúturamamıútı; öteki taraftan
bünyesinde Halil Paúa, Nedim Agah, Doktor Fuat ve di÷er Türklerin de
oldu÷u Kırmızı komitenin faaliyeti. Halil Paúa’nın amacı øngiltere'ye karúı
birlikte mücadele için Anadolu ve Rusya'yı birleútirmekten oluúuyordu
(ARDA, f.28,l.1, d 174,v.15). ø.Soysal'ın önermesinin birinci kısmı ile razı
olmak zordur ve yazarın durumu do÷ru bilmemesini gösteriyor. Öncelikle
musavat baúkanlarının nasıl bir ulusal düúünceye sahip olması yalanlanamaz;
ikincisi, musavatçıların öncülük yaptı÷ı Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ilk iúi
ba÷ımsızlı÷ın ilanından sadece 7 gün sonra – 1918 yılının Haziran ayının
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4'ünde Osmanlı ømparatorlu÷u ile arkadaúlık ve ittifak anlaúmasının
yapılması olmuútur. Üçüncüsü cumhuriyet hükümeti o dönem için yeteri
kadar güçlü ordu kurmuútu, yalnız o zaman Moskova'yı destekleyen Ermeni
milliyetçilerinin iúgal öncesinde Karaba÷'da ayaklanma yapması ile ilgili
ordunun tüm gücü Karaba÷'a yöneldi÷i için kuzey sınırlarının savunması
zayıflamıútı.
øúte Soysal'ın sonraki fikirleri de önceki önermesini büyük ölçüde
yalanlıyor. O yazıyor ki, kırmızı ordunun ülkeye girmesi isyanla
gözlemleniyordu, birçok yerlerde direniú yalnız Türklerin propagandasının
etkisi altında gösterilmedi, müsavat ordusunun bir kısmı ise Azerbaycan
ordusunun manevi babası olan Nuru Paúa’nın öncülü÷ü ile direniú
göstermeye gayret gösterdi (ARDA, f.28, l.1, d 174, v.15).
Sonra Soysal Bolúeviklerin Azerbaycan'da yaptıkları zulüm vahúetleri
betimleyen binlerce aydının kurúunlandı÷ını, Azerbaycan'ın yıkıldı÷ını ve
soyuldu÷unu, ülkede tüm hâkimiyetin Ermenilerin, Rusların ve di÷er gayrı
Türk milletlerin elinde oldu÷unu, Sarkis, Pankratov ve Skoçkov gibi
adamların Müslümanlara düúman ruh halinde olduklarını yazıyor (ARDA,
f.28, l.1, d 174, v.17).
Sözüne devam eden ø. Soysal úöyle yazıyor: “Nüfus ümitsizdir.
Müslümanlara karúı úiddetler sürüyor. Halk her yerde soruyor: “Türkler ne
zaman gelecek ve bizi kurtaracak? Azerbaycan'ın Türkiye'nin yardımına
ihtiyacı var” (ARDA, f.28, l.1, d 174, v.18).
Soysal Azerbaycan'ın her yerinde isyana hazırlık yapıldı÷ını yazarak
Mustafa Kemal Paúa’ya hitaben yazıyordu ki, biz hareket etmeliyiz, ben
antiavrupaizmle ve devrimci Rusya ile ihtilafı propoganda yapmıyorum, ama
Rusya a÷ır durumdadır ve Azerbaycan ulusal canlanma arzuluyor ve biz bu
iúte ona yardım edebiliriz” (ARDA, f.28, l.1, d 174, v.18).
Böylece problemin incelenmesi gösteriyor ki, Moskova Türkiye ile üç
Güney Kafkasya ülkeleri arasında tek anlaúma yapması için baskı yapıyordu,
bu ülkeleri Türkiye'ye karúı koymak istiyordu. Türkiye ise üç Güney
Kafkasya ülkesinin ba÷ımsız olmasını ve onlarla ayrı ayrı anlaúma
yapılmasına, onlarla normal, iyi komúuluk iliúkileri kurulmasına çalıúıyordu.
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1931 TARøHLø KUDÜS øSLAM KONGRESø VE TÜRKøYE
Mehmet AKÇA*
ÖZET
Ekim 1931’de dönemin Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni tarafından,
çeúitli Arap ve Müslüman ülkelerin liderlerine gönderilen davette, øslam’ın içinde
bulundu÷u durumu de÷erlendirerek çıkarlarını savunmak üzere alınacak tedbirleri
içeren bir øslam Kongresi’nin Kudüs’te toplanaca÷ı bildirilmiútir. Müslümanların bir
araya gelerek sorunlarını tartıúacakları bir konferans yapma fikri 19. asrın sonlarına
kadar uzanmakla birlikte, gerek yapıldı÷ı dönem gerekse de taúıdı÷ı birçok anlam
sebebiyle 7 Aralık 1931’de Kudüs’te toplanan øslam Kongresi ayrı bir öneme
sahiptir. Günümüzdeki øslam øúbirli÷i Teúkilatı’nın ilk nüvesini teúkil etmesi
açısından da manidar olan bu giriúim, I. Dünya Savaúı’nın akabinde Osmanlı
ømparatorlu÷u’nun çöküúüyle da÷ılan øslam co÷rafyasının bir araya gelme amacının
bir tezahürüdür. øngiliz manda yönetimi altındaki Filistin topraklarında, artan
Yahudi göçüyle birlikte ortaya çıkan huzursuzluk ortamına, Müslüman kamuoyunun
deste÷ini çekebilmek, güçlü bir øslami cephenin kurulabilmesini temin etmek
kongrenin amaçları arasındadır. 22 ülkeden 145 temsilcinin katılımıyla Mescit-i
Aksa’da Miraç Gecesi toplanan kongre, görüúülen konular ve alınan kapsamlı
kararlar nedeniyle son derece önemli bir giriúimdir. Genç Türkiye Cumhuriyeti’nin,
halifeli÷in tekrar gündeme getirilece÷ine dair kongrenin toplanıú amacına iliúkin
endiúeleri, üzerinde durulması gereken bir konudur. Kongre, her ne kadar iç
çekiúmeler ve takip edilecek belirli bir programın olmayıúı nedeniyle baúarı
sa÷layamasa da øslam co÷rafyasındaki, günümüze kadar devam eden sorunları
çözüme kavuúturma adına atılmıú önemli bir adımdır.
Anahtar Kelimeler: Kudüs, øslam Kongresi, Hacı Emin El-Hüseyni, øslam
øúbirli÷i Teúkilatı, Halifelik.
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JERUSALEM ISLAMIC CONGRESS DATED 1931 AND TURKEY
ABSTRACT
The invitation which was sent to several Arab and Muslim countries’ leaders
in October 1931 by that period Jerusalem Mufti Haji Amin al –Husseini, declared
that an Islamic Congress including measures to be taken in order to defend the
interests by assessing the situation of Islam would convene in Jerusalem. Even
though the idea of a conference to come together and discuss the problems of the
Muslims goes back to the end of the nineteenth century, Islamic Congress which
convened on 7th December 1931 in Jerusalem has a special importance due to not
only the period of it but also a lot of meanings of it. This venture which is also
significant in terms of forming the first core of the Organization of Islamic
Cooperation, is the epiphany of the aim to come together of Islamic World
dispersed following the collapse of the Ottoman Empire immediately after World
War I. To attract the support of Muslim public opinion to the unrest atmosphere
generated following increasing Jewish immigration to Palestine under the British
mandate and to ensure the installation of a powerful Islamic front are among the
objectives of the Congress. Congress, gathered during the Night of Ascension in AlAqsa Mosque with the participation of 145 representatives from 22 countries is
extremely important initiative because of the discussed subjects and comprehensive
decisions taken. Concerns of the Young Republic of Turkey about reappearing of
Caliphate related with the meeting purpose of the Congress are a matter to be dealt
with. Although Congress didn’t succeed because of internal strife and the lack of a
specific program to be followed, it is an important step taken in terms of resolving
on-going problems up to today in Islamic World.
Key Words: Jerusalem, Islam Congress, Haji Amin Al –Husseini,
Organization of Islamic Cooperation, Caliphate.
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GøRøù
Filistin adı, MÖ 10.000-5.000 yılları arasında bu topraklarda yaúamıú
olan kavme ba÷lanmıú olup øbranilerce bu halka Pelishtin ve bölgelerine de
Pelesheth denilmiútir.1 Filistinlilerin ülkesi anlamına gelen Plesheth
nedeniyle de bu co÷rafya Filistin adını almıútır. Roma kaynaklarındaysa bu
bölge Palestina olarak geçer. Filistinlilerin MÖ 12. yüzyılda Girit’ten ve
Anadolu kıyılarından geldikleri tahmin edilmektedir. Ancak bu topraklara
daha önce Arabistan yarımadasından göç eden Sami ırkından insanlar
yerleúmiúlerdir. Filistin’e ilk gelenler arasında Kenaniler (Canaans) oldu÷u
bilinmektedir.2 øncil’de Filistin adı Kenaneli yani Kenan Diyarı olarak geçer.
Bir iddia olmakla birlikte, bazı arkeolojik bulgular bugünkü Kudüs úehrinin
Kenanilerin bir kolu olan Yebusi’ler (Jebusites) tarafından inúa edildi÷ini
göstermektedir. Birçok kaynakta Kudüs’ün adı Yebus olarak geçmektedir.
Kenaniler ise Kudüs úehrini barıú anlamına gelen Roshalm, Shalem ve
Orossalem gibi isimlerle ifade etmiúlerdir.3 Yahudilerin Filistin ile olan tarihi
ba÷ları esas itibariyle Tevrat’a dayanmaktadır. Tevrat’ın yaradılıúa ait olan
ilk kitabı Genesis’e göre Yahudi kavminin baúlangıcı øbranilerdir ve en yüce
dedeleri ise Abraham’dır (øbrahim). øbrahim’den sonra kabilenin baúına o÷lu
øshak, ondan sonra ise, øsrail adını alan Jacob (Yakup) baúa geçmiútir ki
onunla birlikte øbraniler Beniisrail yani øsrailo÷ulları veya øsrail kavmi adını
almıútır. Filistin toprakları üzerinden kadim bir geçmiúe sahip olarak ve
Tanrı tarafından bu toprakların kendilerine vaat edildi÷i (Eski Ahit’e göre)
fikrine dayanarak, bir gün yeniden -MS 70’de Romalılarcauzaklaútırıldıkları kutsal topraklarına dönmeyi ülkü edinmiúlerdir. Filistin
toprakları, üç semavi dinin de ortaya çıktı÷ı bölge olması ve üç semavi dinin
de kutsal kabul etti÷i Kudüs úehrini içinde bulundurması sebebiyle tarih
boyunca birçok dini mücadelenin merkezi olmuútur. Birçok kez fetih ve
istilalara maruz kalan Filistin’in sınırları sürekli de÷iúmiú ve bu nedenle bu
topraklara belirgin siyasi sınırlar çizmek mümkün olmamıútır. Sırasıyla
Yahudi Krallı÷ı, Babil, øran, Helen, Roma, Bizans ømparatorlukları, øslam

1

Fahir Armao÷lu, Filistin Meselesi ve Arap øsrail Savaúları (1948-1988), øú Bankası
Yayınları, Ankara, 1994, s. 3.
2
Demet Gökçınar, Arap-øsrail Uyuúmazlı÷ı’nda Filistin Sorunu, Atılım Üniversitesi
Uluslararası øliúkiler Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2009, s. 32.
3
Fahir Armao÷lu, a.g.e., s. 3.
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Devleti, Haçlılar, Eyyubiler, Memlükler, Osmanlı Devleti ve son olarak
øngiltere’nin hâkimiyetinde kalmıútır.
Köklü ve kadim bir geçmiúe sahip olan Filistin, 400 yıllık Osmanlı
egemenli÷inin ardından tarihinin belki de en karanlık dönemine adım
atmıútır. 1917’de bölgeyi ele geçiren øngiltere, günümüzde Filistin sorunu
olarak anılan meselenin kurucu öznelerinden biridir. Bu itibarla meselenin
temellerine inerek bugünkü gelinen noktayı anlamada Filistin’deki øngiliz
manda yönetimi dönemi büyük önem arz etmektedir. Manda yöneticisi olan
øngilizlerin Filistin’de kendi kendini yönetebilecek bir mekanizma kurulma
sürecine olan etkisi ve øslam co÷rafyasında, günümüze de÷in süregelen
kronik meselelerin baú aktörü olarak üstlendi÷i rol göz önüne alınarak
çalıúmaya øngiliz manda yönetimindeki Filistin’in durumuna de÷inilerek
baúlanılacak ardından Müslümanların bir araya gelme saiklerini yansıtan
øslam Kongresi’ne gidilen süreç incelenerek Türkiye’nin kongreye yönelik
tutumu analiz edilecektir. Son olarak kongrenin önemine iúaret edilerek tüm
baúlıklar bütüncül bir yaklaúımla ele alınacaktır.

øngiliz Manda Yönetimi Altında Filistin
Birinci Dünya Savaúı devam ederken alevlenen Arap Milliyetçili÷ini
körükleyerek Ortado÷u’da büyük bir Arap Devleti kurulması ve baúına
Mekke Emiri ùerif Hüseyin’in geçirilmesini öngören øngiliz-Arap
antlaúmasını (Hüseyin-McMahon/14 Temmuz 1915) yok sayarak 1916’daki
Syke-Picot gizli anlaúması ile bölgeyi Fransa ile paylaúmaya karar veren
øngiltere’nin, Kudüs’ü ele geçirmesi, Filistin’de øngiliz idaresi dönemini
baúlatmıútır.4 Tüm dünyada yükselen milliyetçilik, asırlardır ötekileútirilen
Yahudi toplumunu da etkilemiú, özellikle Rusya’daki Pogromlar sonucu
radikalleúen Yahudilerin bir kısmı kutsal saydıkları topraklara (SiyonFilistin) dönüú için örgütlenmeye baúlamıúlardır. Modern siyasal Siyonizmin
ilk giriúimi 1884’te kurulan Siyon Aúıkları örgütüdür. Siyonizmin
bayraktarlı÷ını, aslen Macar olan 1896’da yazdı÷ı Yahudi Devleti kitabıyla
gazeteci Theodor Herzl yapmıútır. 1897’de Basel’de ilk kongresini yapan

4

William Cleavand, Modern Ortado÷u Tarihi, Agora Yayınevi, Ankara, 2008, s. 271.
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Siyonistler, kurdukları Dünya Siyonist Örgütüyle tüm dünyadaki Yahudileri
örgütlemeye ve davalarına karúı uluslararası toplumun deste÷ini almaya
çalıúmıúlardır. Nitekim Londra’daki Siyonist sözcüsü Weizmann’ın
önderli÷inde øngiliz kamuoyundan büyük bir destek görmüúler ve 2 Kasım
1917’de dönemin øngiliz Dıú iúleri Bakanı Arthur James Balfour’un adıyla
literatürdeki yerini alan Balfour Bildirgesi’nin yayınlanmasını
sa÷layacaklardır. Bu bildirge Yahudilerin asırlardır hayal ettikleri
devletlerini kurmaları için attıkları en önemli adımdır. øngiltere’nin savaú
stratejisi ve diaspora baskıları sonucu attı÷ı bu adım yıllar geçtikçe baúına
açaca÷ı büyük sorunların habercisiydi. Mu÷lak bir dille kaleme alınan
Balfour Bildirgesi Yahudiler için Filistin’de bir “milli yurt” kurulmasını
öngörmektedir. Filistin için daha önce Araplarla anlaúan øngiltere úimdi de
aynı bölge için Yahudilere sözler vermektedir. 1917-1920 arası dönemde
verdi÷i sözler nedeniyle uzlaúma zemini tesis etmeye çalıúan øngiltere, 3
Ocak 1919 tarihinde Londra’da “Hicaz Arap Devleti” adına ùerif Hüseyin’in
o÷lu Emir Faysal ile Siyonist sözcüsü Weizmann’ı Arap-Yahudi iúbirli÷ine
ikna etmiútir. Emir Faysal, kurulacak Büyük Suriye-Arap Devleti için
Yahudi göçünün desteklemesini ve Yahudi devletinin kurulması hariç
Balfour Deklerasyonu’nu da kabullenmiútir. Bu arada Filistin’de 1918
itibariyle nüfusun yaklaúık % 5’ini temsil eden Yahudiler göç dalgalarıyla
(aliyah-yükseliú) nüfuslarını giderek artırmıúlardır. Öyle ki 1919-1923 arası
dönemdeki 3.aliyahta 30 bin Yahudi Filistin’e göç etmiútir. 24 Nisan 1920
günü San Remo’da alınan kararlar Ortado÷u’da yeni sınırların çizilmesine
yol açmıútır. Suriye ve Lübnan Fransız mandasına, Filistin, Ürdün ve Irak ise
øngiliz mandasına bırakılmıútır. Bu karar hem Emir Hüseyin ile yapılan
antlaúmaya hem de Faysal ile Weizmann arasındaki antlaúmaya ters
düúmektedir. Bu nedenle karara hem Arapların hem de Yahudilerin tepkisi
büyük olmuútur.5
øngiltere’nin fiili hâkimiyetini yasallaútıran karar ise 24 Temmuz
1922’de dönemin Uluslararası kuruluúu olan Millet Cemiyeti tarafından
yayınlanır. 28 maddelik bu kararda, Filistin’deki øngiliz manda yönetiminin
esasları belirlenmiútir. ølk olarak manda yönetiminin baúına Yüksek Komiser
olarak bir Yahudi ve ateúli bir Siyonist olan Sir Herbert Samuel atamıútır.

5

Serdar Kızılo÷lu, “øsrail Devleti’nin Kuruluúuna Kadar Geçen Süreçte Yahudiler ve
Siyonizm’in Geliúimi”, Sosyal Bilimler Dergisi, C 2, S 1, 2012, s. 52.
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Samuel, Balfour’u Yahudiler için kurulacak bir devlet olarak algılamakta ve
øngilizlerin buna yardımcı olacak politikaları izleyece÷ini düúünmektedir.6
Ne var ki Balfour Bildirisinin Filistin’deki Yahudi olmayan toplulukların
haklarını korumaya yönelik di÷er maddesinin nüfusun % 85’ini oluúturan
Araplar için nasıl bir geliúme gösterece÷i bilinmemektedir. øngiltere’nin bu
iki durumu uzlaútırarak bir denge kurmak adına yayınladı÷ı Beyaz Ka÷ıt
(White Paper) sonuçsuz kalmıútır. Samuel’in üniter bir temsil kurulması
yolundaki seçilmiú Müslüman, Hristiyan ve Yahudi temsilcilerden ve yüksek
komiser tarafından atanacak on bir kiúiden oluúacak bir Yasama Meclisi
kurulması fikri, Balfour’u iptal etmeyecek herhangi bir planda yer
almayacaklarını bildiren Araplarca reddedilmiútir. Bu tutum, Filistin’in
gelece÷i yolunda büyük bir dönemeçtir. Öyle ki; Filistin’de hiçbir zaman
halkın tamamını temsil eden kurumların olmamasına, Filistin’in yalnızca
Yüksek Komiserlik tarafından yönetilmesine, bir anayasa, parlamento ya da
seçimlerin olmamasına neden olmuútur. Eúraf Politikasıyla yönetilen,
birliktelikten uzak, aile kavgalarıyla bir türlü toparlanıp istedi÷ini almak için
mücadele edemeyen, gevúek bir idari siteme sahip Araplara karúı Yahudiler
manda yönetimin baúlangıcından itibaren sistemli ve organize bir yapılanma
süreci geçirmiúlerdir.

Kongreye Götüren Süreç
Bahsedilen bu görüú ayrılıkları giderek bir Arap-Yahudi çatıúmasına
dönüúmüú, 1920 ve 1921 ayaklanmalarından sonra en belirgin ifadesini 1929
yılında göstermiútir.7 1929 yılında A÷lama Duvarı olayları olarak tarihe
geçen ayaklanma, giderek tırmanan gerilimin ve manda yönetimi altında
iúlerin iyi gitmedi÷ini göstermesi açısından önemlidir. Londra, Eylül ayında
Filistin’e sürekli hale gelecek olan komisyonlardan ilkini göndermiútir. Sir
Walter Shaw baúkanlı÷ındaki komisyon raporunda, gerilimin ana
kayna÷ının, manda içinde topraksız bir Arap toplumunun yaratılması ve
Arapların süregelen Yahudi göçlerinin topraklarında bir Yahudi devletinin

6

Bose Sumantra, Contested Lands: Israel, Palestine, Kashmir, Bosnia, Cyprus and Sri
Lanka, Harvard University Press, Londra, 2007, s. 217.
7
A. Goldscmidt - L. Davidson, Kısa Ortado÷u Tarihi, Doruk Yayınevi, østanbul, 2007, s.
373.
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kurularak kendilerinin azınlık durumuna düúeceklerinden duydukları endiúe
oldu÷unu belirtmiútir. Komisyonun önerisi ise; øngilizlerin Yahudi göçlerini
kontrol altına alarak Arap kiracıların yerlerinden atılmasının önlenmesidir.
Zira Araplar artık manda yönetimine, Yahudilere ve kendilerini yeterince
temsil edemeyen liderlerine karúı baúkaldırarak amaçları do÷rultusunda
silahlı mücadeleyi de meúrulaútırmıúlardır. Ayrıca bu mücadelenin
tanıtılması ve destek sa÷lanması amacıyla giriúimlerde bulunmuúlardır.
Ancak øngiltere komisyonun önerilerini dinlemek yerine Filistin’e yeni bir
komisyon göndermiútir. Hope-Simpson Komisyonu raporunu 1930 yılında
tamamlamıú ve tavsiyeleri “Passifield Beyaz Ka÷ıdı” olarak anılmıútır.
Arapların “Kara Mektup” olarak adlandırdıkları bu rapor esasen Walter
Shaw raporuyla aynı içeri÷e sahiptir. Fakat Yahudilerin bu rapora
gösterdikleri tepki ve yo÷un lobi faaliyetleri sonucu Baúkan Macdonald’ın
Weizmann’a gönderdi÷i mektup ile raporu uygulamayaca÷ını bildirmesi
Araplarda büyük bir hayal kırıklı÷ına yol açarken, Siyonist baskı gruplarının
øngiltere’nin kararlarında ne kadar etkili oldu÷unun bir kez daha açı÷a
çıkmasına neden olmuútur.8
1931 yılı Filistinli Arapların siyasi görüúlerinde de de÷iúimlerin
yaúandı÷ı bir yıl olmuútur. 1929 olayları, Arap ayaklanmaları ve ardından
yayınlanan “Kara Mektup” Araplar arasında beliren yeni görüúlerin fitilini
ateúlemiútir. 1930’lara kadar Yüksek øslam Konseyi Baúkanı, aynı zamanda
Kudüs Müftüsü olan Hacı Emin’i destekleyen halk, artık kendilerini
yeterince temsil edemedi÷ini düúündükleri Hacı Emin’e karúı örgütlenmeye
baúlamıútır. Bu noktada, øngiltere’ye karúı protestoyu ve mücadeleyi savunan
ve di÷er Arap devletleriyle yakın iliúkiler kurulmasını isteyen “Yeni østiklal
Partisi”, daha önceki Arap, Milli Savunma, Reform Partileri ile Arap
Gençlik Örgütü ve Milli Blok’a rakip olarak ortaya çıkmıútır. Bu noktada
Hacı Emin’in hem ardı ardına patlak veren isyanlara karúı çıkarak
Müslümanların Filistin davasına verdikleri deste÷i artırmak hem de
azalmaya baúlayan itibarını yeniden tazelemek adına Kudüs’te bir øslam
kongresi toplama fikri belirmiútir.


8

C. Weldon Mattews, Pan-Islam or Arab Nationalism? The Meaning of the 1931
Jerusalem Islamic Congress Reconsidered, Cambridge University Press, 2003, s. 2.
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Kongre Fikrinin Do÷uúu
Esasen Müslümanların bir araya gelerek bir konferans yapma fikri
19.asrın sonlarında gündeme gelmiútir.9 Müslüman yenilikçi aydınlarla
benimsenen bu fikir, øslam dünyasını kuúatan “Batı” gücüne karúı
Müslümanların bir araya gelerek mücadele etmesi temeline dayanmaktadır.
Suriyeli Abdurrahman El-Kevakibi’nin Ummul-Kura adlı 1900 yılında
yayınlanan kitabında Mekke’de 1899 yılında toplandı÷ı iddia edilen øslam
Konferansının gizli protokollerinden bahsedilmektedir. Kahire’de Reúid Rıza
tarafından çıkarılan El-Menar gazetesinin deste÷iyle birlikte Tatar ıslahatçı
Gaspıralı øsmail Bey’in ilk somut teúebbüsü 1907 yılında sonuçsuz kalmıútır.
ùerif Hüseyin’in 1924 yılında Mekke’de kendini halife ilan etme amacıyla
düzenledi÷i konferansla birlikte 1926’daki hac mevsiminde, 1924’te
kaldırılan halifeli÷in durumu görüúülmüú; ancak halifelik makamını çok
isteyen Kral Fuad için bu konferanstan bir karar çıkmamıútır. Nihayet 1931
yılı ortalarında Müslüman önderlerce yapılan toplantıda sonrası, øngilizlerin
özellikle 1929 yılındaki olaylar sonrası Filistin’e gönderdi÷i araútırma
kurullarının Arap yanlısı raporlarını uygulamak istememesi baúta Hacı Emin
olmak üzere Tunuslu Müslümanların lideri Abdülaziz Es-Sealibi ve Hintli
øslam önderi ùevket Ali’yi di÷er Müslüman devletlere yöneltmiú ve
Kudüs’te bir genel øslam Kongresi toplanması fikri vücuda gelmiútir.10
Kudüs Müftüsü Hacı Emin El-Hüseyni tarafından Ekim 1931 tarihinde Arap
ve Müslüman ülkelerin baúkanlarına ve çeúitli örgütlere, dünya siyonizmine
karúı durabilmek maksadıyla Müslüman kamuoyunun deste÷ini çekerek
güçlü bir øslami cephenin kurulabilmesini temin etmek ve øslam’ın içinde
bulundu÷u durumu de÷erlendirerek çıkarlarını savunmak için alınacak
tedbirleri konuúmak üzere Kudüs’te düzenlenecek øslam Kongresi
(Mu’tamar øslami Amm) için davet gönderilmiútir.11 Gönderilen
davetiyelerde kongrenin hedefleri úu úekilde sıralanmıútır:

9

Sinan ølhan, “Kudüs’teki øslam Konferansının Perde Arkası”, øslami Araútırmalar Dergisi,
C 20, S 1, Ankara, 2007, s. 123.
10
Zvi Elpeleg, Filistin Ulusal Hareketinin Kurucusu Hacı Emin El-Hüseyni, (Çev: Dilek
ùendil), øletiúim Yayınları, østanbul, 1999, s. 59.
11
Philip Mattar, The Mufti of Jerusalem and the Politics of Palestine: Amin al-Huseyni
and the Palestinian National Movement, Columbia University Press, New York, 1988, s.
59.
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9 øslam inancını ve de÷erlerini yaymak için etnik köken ve mezhep
ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki iúbirli÷ini ve genel øslam
kardeúli÷ini geliútirmek
9 Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekânlar ile
Filistin topraklarını herhangi bir müdahaleye karúı korumak
9 Müslüman gençlik örgütlerinin kurulmasını teúvik etmek
9 Arapça dilinin yaygınlaútırılması için Kudüs’te Mescid-i Aksa
Üniversitesinin kurulmasını sa÷lamak
9 Hicaz demiryollarının onarılarak øslami idareye teslim edilmesi
9 Balfour Deklerasyonu’nun reddedilmesi12
Kongre davetini yapan Kudüs müftüsü için çözmesi gereken elzem
sorunların baúında øngiliz manda yönetimini kongrenin, øngiliz çıkarlarına
aykırı kararlar almayaca÷ına ikna etmek gelmektedir. Zira mandater
hükümet bu kongrenin ülkedeki Arap toplumu arasında milliyetçi duyguları
tahrik edece÷inden endiúe duymaktadır. Filistin meselesine øslam âleminin
müdahil olaca÷ı endiúesi de øngiltere’yi rahatsız etmektedir. Hacı Emin
Yüksek Komiser Sir Arthur Wauchope’a giderek kongrenin øngiliz
yetkilileri güç duruma sokacak hiçbir konuyu tartıúma gündemine
getirmeyece÷i yolunda güvence vermiútir.13 øngiltere’ye güvence veren
müftünün ilgilenmesi gereken di÷er konu ise Arapların geleneksel idari
aklının kronik bir sorun haline gelmesini sa÷layan Eúraf Politikası’dır. Öyle
ki Hüseyni ailesine rakip Naúaúibi ve Halidi aileleri kongrenin tüm
Müslümanları temsil etme yetkisinin olmadı÷ını iddia ederek, bunu Hacı
Emin’in kendi saygınlı÷ını artırmaya yönelik bir hareket oldu÷unu
düúünmüúler ve ardından Kudüs’teki Kral Davut Oteli’nde muhalif bir øslam
Kongresi düzenlemiúlerdir. Filistin øslam Ümmeti Kongresi (Mu’tamar ElUmma El-øslamiyye El-Filistiniyye) adıyla düzenlenen bu kongreye yüzlerce
Müslüman katılmıú; Hacı Emin’in ikna ve arabuluculuk giriúimleri sonuçsuz
kalmıútır.14


12

Celil Bozkurt, Türk Kamuoyunda Filistin Problemi, ølk Arap Yahudi Çatıúmaları
(1920-1939), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, østanbul, 2008, s. 67.
13
Martin Kramer, Islam Assembled The Advent of the Muslim Congress, Colombia
University Press, New York, 1986, s. 126.
14
Zvi Elpeleg, a.g.e., s. 61.
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Kongre’nin hazırlık safhasında birçok sorunla karúı karúıya kalan
Kudüs Müftüsü ve arkadaúları esasen kongreye resmi devlet temsilcilerinin
katılmasını istemiú; ancak birçok Müslüman ve Arap devlet kongreye
endiúeyle yaklaúmıútır. Endiúelerin baúında 1924’te kaldırılan halifelik
makamının yeniden canlandırılaca÷ı ve Fransa’da sürgünde olan
Abdülmecid’in kongrede yeniden halife ilan edilece÷i spekülasyonları
gelmektedir. Halifelik konusunun yeniden gündeme alınaca÷ı dedikoduları
kendini Halife adayı olarak gören Mısır Lideri Kral Fuat ile birlikte Irak ve
Suudi Arabistan’ı da rahatsız etmiútir. Öte yandan kongrenin hedefleri
arasında yer alan Kudüs’te kurulması planlanan øslam Üniversitesi’nin ElEzher ulemasının otoritesini sarsma ihtimali Mısır’ın kongreye çekinceyle
yaklaúmasına neden olmuútur. Ayrıca Libya sorununun da ele alınabilece÷i
gerekçesiyle øtalya da kongreye muhalefet etmiútir. Ancak en büyük endiúeyi
hiç úüphesiz genç Türkiye Cumhuriyeti barındırmaktadır.

Türkiye’nin Kongre’ye Yönelik Tutumu
1923’te kurulan Türkiye Cumhuriyeti hızla gerçekleútirdi÷i reform
hareketlerinin yerleúmeye baúladı÷ı bir dönemde en önemli meselelerden biri
olan Halifeli÷in kaldırılması ve Osmanlı mirasının yurt dıúına çıkarılması
konusundaki hassasiyetini sürdürmektedir. Askeri ve bürokratik seçkinler
reformların benimsenmesi noktasında çok kritik olan bu süreçte halifelik
tartıúmasının kabul edilemez oldu÷una iúaret etmiúlerdir. Kongrenin
düzenleyicilerinden ùevket Ali’nin Nice’de yaúayan Abdülmecid’in
kongreye getirilerek yeniden halife ilan edilmesi ve hatta øslam dünyası
içinde Vatikan benzeri bir yapı kurulabilece÷ine dair beyanatları Ankara
tarafından endiúeyle karúılanmıútır. Bu dönemde Abdülmecid’in kızlarından
birinin (Dürri ùehver Sultan) Haydarabatlı Osman Nizam Han’ın
o÷ullarından birisiyle evlenmek üzere oldu÷u haberleri de bu çerçevede
de÷erlendirilerek kaygı yaratmıútır.15 Tüm bu geliúmeler üzerine Nice’de
sürgünde olan Abdülmecid’in gizlice Kudüs’e götürebilece÷i ihtimaline
karúı Fransız sahil güvenlik ekipleriyle irtibata geçen Türkiye’nin Fransa

15

Özlem Tür, “Türkiye ve Filistin-1908-1948: Milliyetçilik, Ulusal Çıkar ve Batılılaúma”,
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 62-1, Ankara, 2007, s. 240.
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Büyükelçisi Münir Bey, halifeli÷in tekrar canlandırılmasının Türkiye
Cumhuriyeti’ne karúı yapılacak büyük bir düúmanlık olaca÷ını söylemiútir.
Ayrıca dönemin Dıú øúleri Bakanı Tevfik Rüútü Aras durumu øngiltere’nin
Ankara Büyükelçisine bildirir ve halifeli÷i hortlatmanın øngiltere’ye karúı
yıkıcı ve tahrip edici bir güç oluúturabilece÷inden duydu÷u endiúeyi
hatırlatır. Filistin Yüksek komiseri Sir Arthur Wauchope ile de irtibata geçen
Türk dıú iúleri Abdülmecid’in Filistin ya da di÷er ülkelere girebilmesi için
gereken vizenin verilmemesini talep eder.16 øngiltere bu iste÷i kabul eder.
Hacı Emin halifelik söylentileri üzerine Mısır’ın El-Ahram gazetesi
editörüne Abdülmecid’in tekrar halife olarak ilan edilmesinin kesinlikle
gündeme gelmeyece÷ini açıklamıú olması Türkiye’yi memnun etmeye
yetmez. Ardından müftü Türk konsoloslu÷una bir mektup göndererek resmi
Türk delegasyonunu kongreye davet eder. Ancak konsolosluk Tevfik Rüútü
Bey’in telkinleri do÷rultusunda bu gayriresmî toplantıya katılmayacaklarını
iletir. Kongrenin belli bir Müslüman kesimi temsil ederek øngiliz ve Yahudi
karúıtı bir izlenim yarataca÷ından ve øngiltere’nin zaten kongreye karúı olan
tavrından duydu÷u kaygıları dile getirmiútir. Mustafa Kemal’in telkinleri
do÷rultusunda kongreye ba÷lılı÷ın ancak Türkiye gibi cumhuriyet rejimiyle
yönetilen baúka ülkelerinde kongreye ça÷rılmasının garanti edilmesi úartıyla
kabul edilebilece÷i açıklanmıútır.
3 Aralık 1931 tarihinde meclis gündemine gelen kongre için Dıú øúleri
Bakan Tevfik Rüútü Aras “úeriatçı” ifadesini kullanarak úu açıklamayı
yapmıútır:
“Vakıa bize de bu kongreyi akit teúebbüsüne giriúenler tarafından
davetnameler gelmiútir; fakat milletleri terakki yolundan alıkoymaya çalıúan,
bu itibarla, müessif neticeleri artık münakaúa mevzusu olmayan böyle
teúebbüslere Cumhuriyet Türkiyesi'nin bir alakası olamayaca÷ı tabiidir.
Bahusus dini siyasete vasıta ittihaz etmenin dâhili ve harici bütün siyasette
bir aleyhtarıyız. (Çok güzel sesleri). Hadisenin inkiúafını yakınen takip
ediyoruz. Bizim milli iúlerimizde uzaktan ve yakından alaka göstermedikleri
müddetçe bu teúebbüs orada toplananların mıntıkalarında münhasır mahalli


16

Martin Kramer, a.g.e., s. 131.
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ve bize taalluku olmayan bir hadise mahiyetinde kalabilir.” (Bravo sesleri,
alkıúlar)17
Aydın milletvekili Dr. Mazhar Bey de konuyla ilgili söz alarak úunları
söylemiútir:
“Kudüs'te Siyonistlerle øslamcılar arasında bir mesele cereyan ediyor.
Bu dâhili meselelerinde kendilerine kuvvet bulmak için bir úey yapmayı
düúünebilirler. Fakat bu nihayet Kudüs dâhilinde kalabilir. Bütün dünyanın
øslam âlemine davetiye göndermenin manası nedir? Hiç úüphe yok ki bir
zamanlar hilafeti sinesinde taúıyan Türkiye'ye birçok müstemlekeci milletler
tarafından vasıtai tenkit ve bazen tecavüz olarak kullanılmıú hilafet meselesi
ve bütün di÷er devletlerin do÷rudan do÷ruya müstakil hayatlarına konuúmak
mahiyetini alan hilafet meselesini [konuúacaklardır ve bunu] ... kabul
edemeyiz. [...] Fakat ne de olsa çok kısa ve dar bir zaman zarfında
yaptı÷ımız çok derin inkılaplar üzerinde çok derin hassasiyetimiz vardır ve
bu da daha uzun bir zaman elbette sürecektir. Yanı baúımızda olan bir
memlekette bu kadar alemúümul manayi ihtiva eden hadiseleri so÷uk
kanlılıkla mütalaa edemeyiz. Türklerin seve seve, isteye isteye yaptıkları
inkılapa hariçten herhangi bir burun ve parma÷ın sokulmasına müsaade
edemeyiz ve bütün milletlerin yaptıkları insani ve medeni inkılaplarına úu
veya bu úekilde müdahale arzularına so÷ukkanlılıkla lakayıt
kalamayız.”(Alkıúlar)18
Türkiye’nin bu tutumunu øran, Afganistan, Arnavutluk, Mısır, Suudi
Arabistan ve Irak gibi devletlerde destekleyerek kongreye resmi temsilci
göndermemiúlerdir. Kongre salonunda katılımcı devletlerin bayraklarının
arasında kendi bayra÷ının oldu÷unu ö÷renen Türkiye Filistin konsoloslu÷una
verdi÷i nota ile bayra÷ın salondan kaldırılmasını istemiútir. Zira kongrede
alınacak kararlardan ve izlenecek siyasetten do÷acak yükümlülükleri laik
Türkiye Cumhuriyeti’nin yüklenmeyece÷i açıkça ifade edilmiútir.
Türkiye’nin bu yaklaúımın Müslüman ülkelerle olan iliúkilerine zarar
verdi÷ini düúünen ùekip Arslan, Tevfik Rüútü’ye yazdı÷ı mektupta

17

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zabıt Ceridesi, Hariciye Vekili Tevfik Rüútü
Aras’ın Kudüs Kongresi hakkındaki beyanatı, Devre 4, C 5, 1931, s. 2-4.
18
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zabıt Ceridesi, Aydın mebusu Dr. Mazhar
Bey’in Kudüs Kongresi hakkındaki beyanatı, Devre 4, C 5, 1931, s. 2-4.
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Türkiye’nin kongreyle olan iliúkisini anlatmıútır. Ona göre Kudüs
kongresinin karúısında olmak laikli÷i dikkate alan bir devletin izleyece÷i
politika de÷ildir. Zira 1926’da Mekke’de düzenlenen kongreye katılırken
Kudüs Kongresi’ne katılmamıú olmasının çeliúkili bir durum yarattı÷ını
iddia etmiútir. Türklerin bu politikasının sebebini eski Osmanlı’nın mirasçısı
olmayı reddetmesine ba÷lamıútır.19
Türk
basını
kongreye
fazla
ilgi
göstermezken
yaptı÷ı
de÷erlendirmelerde Türk kamuoyunun bakıú açısını özetlemiútir. Öyle ki;
Cumhuriyet Gazetesi, “Kudüs Kongresi’nde Dayak” baúlı÷ıyla verdi÷i
haberde kongrenin bir delegenin dövülmesiyle baúladı÷ını duyurmakta ve
basitli÷ine dikkat çekmektedir.20 Benzer ifadeler Hakimiyet-i Milliye
Gazetesi’nde de yer almıútır. Kongre için “öyle bacadan böyle duman çıkar”
ifadesini kullanarak; kongreye Türkiye, Afganistan, øran ve Suudi Arabistan
gibi hatırı sayılır Müslüman ülkelerin delege göndermeye bile lüzum
görmedi÷ini yazmıútır.21

Kudüs øslam Kongresi ve Kararları
Tüm karúı çıkıúlara, eleútiri ve muhalefete karúı 7 Aralık 1931 (6 ùaban
1350) tarihinde Kudüs’te miraç gecesi toplanan kongreye: Suriye, Lübnan,
Ürdün, Yemen, Libya, Cezayir, Tunus, Hindistan, Mısır, Türkiye, Suudi
Arabistan, Seylan, Endonezya, Çin (Do÷u Türkistan), Kafkaslar (Tatarlar),
Yugoslavya, øran, Irak, Filistin, Fas, Arnavutluk, Nijerya’dan oluúan 22
ülkeden 145 delege katılmıútır. Yemen delegesi dıúındakilerin hiçbir resmi
görevi yoktur.22 Din bilgini, siyasetçi ve düúünürlerden oluúan katılımcılar
arasında önde gelen simalar úöyledir: Ziyaüddün Tabatabaî (eski øran
Baúbakanı), Hasan Halid Paúa (eski Do÷u Ürdün Baúbakanı), Reúid
Rıza (Mısır El-Ezher Üniversitesi Dekanı), Cezayirli Emir Abdülkadir’in
torunu Emir Said El-Cezairi, ùükrü El- Kuvvetli (Suriye’nin kuruluúundan

19

Martin Kramer, a.g.e., s. 132.
Cumhuriyet Gazetesi, Kudüs Kongresinde Dayak, 8 Aralık 1931.
21
Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi, Kudüs Kongresi, 8 Aralık 1931.
22
Jennie Lebel, The Pan-Islamic Congress-Jerusalem, 1931, The Mufti of Jerusalem HajAmin El-Husseini and National-Socialism, Translated from Serbian by Paul Munch,
Chigoja Press, Belgrade, 2007, s. 4.
20
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sonra ilk devlet baúkanı), Riyad El-Sulh (Lübnan’ın ba÷ımsızlı÷ından
sonraki ilk baúbakanı) ve Muhammed økbal.23 Kudüs müftüsü Hacı Emin ElHüseyni kongreyi uzun bir siyasi konuúmayla açmıútır. øngiltere’ye verdi÷i
sözü tutup onu kınamaktan kaçınmıú, konuúmasının odak noktasını
Filistin’de Siyonist bir ulusal devlet kurulması tehlikesine yöneltmiútir.
Ayrıca Hacı Emin halifelik konusunun gündeme alınmayaca÷ını beyan
ederek, kutsal yerlerin ne pahasına olursa olsun korunaca÷ına dair yemin
edilmesini delegelerden istemiútir. Kongre bir yönetim kurulu seçerek
baúkanlı÷ına Hacı Emin’i, baúkan vekilli÷ine ise Muhammed økbal’i
seçmiútir. On gün süren kongre sonunda alınan kararlardan bazıları úöyledir:
9 Kudüs’te Mescit-i Aksa Üniversitesi’nin kurulması
9 øslam Ansiklopedisinin hazırlanması için bir heyetin kurulması
9 Müslüman gençlik örgütlerinin tesis edilmesi
9 Yahudilere toprak satıúını engelleyecek ve Arap çiftçileri koruyacak
bir øslami úirketin
kurulması
9 øslam ülkelerindeki sömürgecili÷in kınanması
9 Mescit-i Aksa’daki El-Burak kapısının denetiminin Müslümanlara
verilmesinin sa÷lanması
9 Müslüman ülkelerde temsilcilikler açılması
9 Kongrenin iki yılda bir toplanması
9 Balfour Deklerasyonu’nun reddedilmesi
9 Hicaz demiryollarının onarılması
9 Mezhep ayrımı gözetilmeksizin Müslümanlar arasında iúbirli÷ini
geliútirerek genel øslam kardeúli÷ini yaymak ve øslam kültürüyle Arapçayı
yaygınlaútırmak için çaba harcanması24
Kongrede Rusya’nın Urallar ve Kafkaslar’daki Müslümanlara yönelik
düúmanlı÷ı kınanmıú, Fransa’dan Berberileri Hristiyanlaútırma gayretlerine
son vermesi talep edilmiú, Do÷u Ortodokslarının Yafa’da yaptıkları
toplantıyla kongreye verdikleri destek takdirle karúılanmıútır. Kongre
oturumlarında alınan karar gere÷i Müslümanlar arasında birli÷in

23

Abdülaziz Es-Sea’libi, Halfiyyatul-Mutemeril-Islami-Bil-Kuds, (h.1350/m.1931) (Yayına
hazırlayan: Dr. Ahmed b. Milad Takdim ve tahkik: Hemmadi es-Sahili), Daru’l- Garbi’løslami, Beyrut, 1988, s. 32.
24
Martin Kramer, a.g.e., s. 140.
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sa÷lanmasının niúanesi olarak ùii din âlimi Muhammed El-Hüseyin Ali
Kaúif Sünni, ùii ve øbadiyye’lerden oluúan ve on bini bulan cemaate Mescidi Aksa’da Cuma namazı kıldırmıútır.25

Kongrenin Yansımaları
Kongre gerek vücuda geldi÷i konjonktür gerekse de ulaútı÷ı kamuoyu
kesimi itibariyle baúta Müslüman Arap basını olmak üzere tüm Avrupa,
Ortado÷u ve Asya’nın da ilgisini çekmiútir. Öyle ki, içinde bulunulan dönem
itibariyle hissedilen gergin ortam, izlenen revizyonist politikalar, artan
ırkçılık ile Yahudi düúmanlı÷ı ve ileri görüúlü bir okumayla yaklaúan dünya
savaúı tehlikesi arifesinde üç semavi din içinde kutsal kabul edilen Kudüs’te
Müslümanların, Osmanlı Devleti da÷ıldıktan sonra içine düútükleri
parçalanmıúlık durumu da göz önünde bulundurularak; yeniden aya÷a
kalkarak bir araya gelmelerine ve ortak sorunlarına çare üretmeye
çalıúmalarına büyük katkı sa÷layacak böylesine bir giriúimin ön plana
çıkmaması beklenemez bir durumdur. Kongreyi bölge ve dünya basınından
birçok gazeteci ülke gündemlerine taúımıútır. Mısırlı gazeteci Muhammed
Ali Al-Tahir kongreyle ilgili altı ay boyunca yazı dizisi çıkarmıútır. Aynı
úekilde Rashid Rida’a Al-Manar ve Muhammed øzzet Darwaza da kongrenin
sekretarya fikri üzerine yazılar kaleme almıú, yayınlar yapmıúlardır.26 The
Times Gazetesi de kongreyi yakından takip etmiú ve hem Londra’nın hem de
Müslüman dünyasının nabzını tutmaya çalıúmıútır. Yukarıda bahsedildi÷i
üzere Türk kamuoyunda da yankı bulan kongre için dönemin gazetelerinden
Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye ve Yeni Sabah gazetelerinde haberler
yayınlanmıútır.


25
26

Sinan ølhan, a.g.e., s. 126.
Martin Kramer, a.g.e., s. 126.
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SONUÇ
Kararların uygulanması açısından bakıldı÷ında, kongrenin baúarılı
oldu÷unu söylemek mümkün de÷ildir. Toprakların korunmasına yönelik para
yardımı toplama giriúimi baúarısızlıkla sonuçlanmıútır. Kudüs’te kurulması
planlanan øslam Üniversitesi kaynak yetersizli÷inden kurulamamıú; üstelik
kongre bir daha hiçbir zaman ilk úekliyle toplanamamıútır. Ancak Hacı
Emin’e göre kongre baúarılı geçmiútir. Öncelikle Müslüman dünyasının ileri
gelenleriyle iliúkilerini sa÷lamlaútırmayı ve Müslümanların ilgisini Filistin
davasına çekmeyi baúarmıútır. Naúaúibi ve Halidi muhalefetine karúı
üstünlük kazanmıú; ayrıca tüm zorluklara ra÷men kongreden çıkan kararların
øngilizlerle olan iliúkisini olumsuz etkilemesine izin vermemiútir. Artık Hacı
Emin’in üç unvanı vardır: Baú Müftü, Yüksek øslam Konseyi Baúkanı ve
Genel øslam Kongresi Baúkanı.27 Her üç makamın da pratikte ne kadar
iúlevsel oldu÷u tartıúmalı olsa da Hacı Emin’in Filistin meselesinde ve
Müslümanların önderli÷i konusundaki üstünlü÷ü yadsınamaz bir gerçek
halini almıútır. Öte yandan di÷er Müslüman ülkelerde temsilcilik açılması
konusunda ilk somut adım Hindistan’dan gelmiú ve 1932 yılında bir
temsilcili÷in açıldı÷ı duyurulmuútur.28
Kongre kararları arasında çok önemli baúlıklar olmakla birlikte,
kararların stratejik bir derinlikten yoksun olması ve ortak bilincin
geliúmemiú olması istenilen sonuçlara ulaúmayı zorlaútırmıútır. øç çekiúmeler
ve takip edilecek belirli bir programın yoklu÷u nedeniyle belirgin bir baúarı
sa÷layamasa da Birinci Dünya Savaúı sonrası da÷ılan Müslümanların bir
araya gelme ve øslam kardeúli÷ini yaúatma konusundaki saiklerinin açık bir
ifadesidir. Günümüzde faaliyetlerine devam eden øslam øúbirli÷i
Teúkilatı’nın ilk nüvesini teúkil etmesi adına da önemli bir giriúimdir. Zira
Kudüs Kongresi’nin ardından 1935 yılında Cenevre’de toplanan Avrupalı
Müslümanlar da emperyalizme karúı duruúlarını sergilemiúlerdir. øsrail’in
1967 savaúıyla Do÷u Kudüs, Batı ùeria ve Gazze’yi ele geçirmesinden sonra
Mescit-i Aksa’nın 1969’da yakılması Müslüman devletleri harekete geçirmiú
ve Fas’ın Rabat kentinde toplanan øslam Konferansı 1971’de o zamanki

27
28

Zvi Elpeleg, a.g.e., s. 63.
Martin Kramer, a.g.e., s. 139.
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adıyla øslam Konferansı Örgütü’nü kurmuúlardır.29 Uluslararası politikadaki
etkinli÷i ve kararlarının hayata geçirilmesi noktasında eleútiriye açık olmakla
birlikte øslam dünyasının sesini uluslararası kamuoyuna duyurması
noktasında yadsınamaz bir konuma sahip olan øslam øúbirli÷i Teúkilatı’nın
vücuda gelmesinde önemli mihenk taúlarından olan Kudüs øslam
Kongresi’nin, gerek hayata geçti÷i dönemden gerekse de günümüzden
yapılan yerinde bir okumayla øslam dünyasına ait birçok parametreyi
sundu÷u aúikârdır. Geçen yüzyıl boyunca øslam co÷rafyasında bir türlü
dinmeyen kan ve gözyaúı furyası ne yazık ki 21.asrın da en vahim
meselelerinden biri olmaya devam etmektedir. Yaúanan tüm acılara ra÷men
çözüm noktasında atılan adımların yetersizli÷i, øslam dünyasının ortak
bilinçten yoksunlu÷u, kiúisel menfaatlerin Müslümanların çıkarlarına tercih
edilmesi gibi sıralayabilece÷imiz birçok neden nasıl ki 1931 yılında atılan
adımı somutlaútırma noktasında yetersiz kalmıúsa bugünde maalesef yetersiz
kalmaktadır.


29

Sinan ølhan, a.g.e., s. 124.
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TÜRKøYE’NøN YAPISAL DEöøùøMøNDE AVRUPA BøRLøöø’NøN
ROLÜ
ørfan Kaya ÜLGER*
ÖZET
Bu çalıúma, Türkiye’nin hukuki, iktisadi, ekonomik ve sosyal de÷iúiminde bir
dıú faktör olarak Avrupa Birli÷i’nin rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Çalıúmada
öncelikle Türkiye’nin Batı ba÷lantısı üzerinde durulacak cumhuriyetin kuruluúundan
økinci Dünya Savaúı’na kadar Türkiye’nin Batılılaúma yolunda kaydetti÷i geliúmeler
incelenecektir. Ardından ‘Yumuúak Güç’ kavramı tanımlanacak ve Avrupa
Birli÷i’nin bu özelliklere ne ölçüde uydu÷u incelenecektir. Müteakip bölümlerde ise
gümrük birli÷i ve adaylık/tam üyelik sürecinde mevzuat uyumu baúta olmak üzere
Türkiye’nin yaúadı÷ı de÷iúik dönüúüm ele alınacaktır
Türkiye, økinci Dünya Savaúı’ndan sonra uluslararası siyasal konjonktürü de
dikkate alarak Batı içerisinde yer almayı bir temel tercih/ siyasal irade olarak ortaya
koymuú, Batı merkezli siyasal, askeri ve ekonomik örgütlenmelere dâhil olmak
istemiútir. Siyasal iúbirli÷i öngören Batı merkezli uluslararası kuruluúlardan Avrupa
Konseyi’nin kurucu üyelerinden olan Türkiye, askeri ve ekonomik öncelikleri olan
Batı merkezli uluslararası örgütlere de katılmaya çalıúmıútır. SSCB tehdidini
bertaraf etmek için kurulan NATO’ya 1952 yılında katılan Türkiye’nin Batı’ya
müteveccih siyasal tercihinin yeni hedefi ise AET üyeli÷i olmuútur.
1959 yılında Adnan Menderes hükümeti döneminde AET’ye yapılan baúvuru
ile baúlayan sürecin genel çerçevesini 1963 Ankara Anlaúması ve 1970 Katma
Protokolü belirlemiútir. Ne var ki, 1970’li ve 1980’li yıllarda iliúkiler Türkiye
bakımından ekonomik istikrarsızlık ve siyasi nedenlerle, Avrupa bakımından ise
Türkiye için uzlaúma sa÷lanamaması sebebiyle tam üyelik hedefine yönelememiútir.
Bununla birlikte, 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi kararıyla kurulan
gümrük birli÷i ikili iliúkilerde ve Türkiye’nin de÷iúiminde çok önemli bir aúamayı
simgelemektedir. Gümrük birli÷i ile baúlayan mevzuat uyumu, Türkiye’nin aday ilan
edilmesiyle birlikte Kopenhag Kriterleri Katılım Ortaklı÷ı Belgesi ve Ulusal
Programlarla hız kazanmıútır. Günümüzde tam üyelik müzakerelerinde tıkanma
yaúanmıú olsa bile mevzuat uyumu Türkiye’nin önünü açmıú, Türkiye siyasi,
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iktisadi, hukuki ve toplumsal alanlarda kayda de÷er ilerlemeler sa÷lamıútır.
Günümüzde Türkiye, temel göstergeleri bakımından bir bölgesel güç haline
gelmiútir. Bu süreci do÷rudan dolaylı tetikleyen aktör ise AB olmuútur.
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THE ROLE OF THE EUROPEAN UNION IN TURKEY’S
STRUCTURAL TRANSFORMATION
ABSTRACT
This study aims to investigate the EU’s role in Turkey’s transformation on
political, economic, social and law fields. In this framework, firstly, the
Westernization of Turkey will be examined from the declaration of independence to
the Second World War. Then, the concept of soft power will be defined and the
EU’s compatibility will be examined. In the next sections, we are focused on
harmonization of laws both in customs union and accession negotiations periods.
Following the Second World War, Turkey took international political
developments into account and decided to participate in Western-based international
organizations, by this way Turkey was one of the founding members of the Council
of Europe and secondly joined NATO in 1952. The third western oriented
international organization was the European Economic Community (EEC) and
Turkey wants to be full member of the EEC. For this purpose Turkey, under Adnan
Menderes government, made membership application in 1959. As a result of this
application, Additional Protocol was signed between Turkey and the EEC in 1963
and in 1970, respectively. However, political and economic relations were not
developed properly between parties due to instability, economic crisis and military
coup in Turkey in 1980.
The Customs Union, which was established by decision of the Association
Council of 6 March 1995, symbolizes a very important step in both bilateral
relations between the parties and the transformation of Turkey. Harmonization of
legislation starts with Customs Union and gained momentum with Copenhagen
Criteria, Accession Partnership and National Programs. As generally known, the full
membership negotiations between Turkey and the EU have trouble. This is not vital
for Turkey, because of that harmonization of legislation Turkey was transformed in
political, economic, social fields. As a result of the process triggered by the EU
Turkey has become a regional power. This is more important than the EU
membership.
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1. Giriú
Bu çalıúmanın amacı, kuruluúunun 90. yılını kutlayan Türkiye
Cumhuriyeti’nin son dönemde belirgin hale gelen de÷iúim/dönüúümünde bir
faktör olarak Avrupa Birli÷i’nin rolünü incelemektir. 1992 yılında imzalanan
Maastricht Antlaúmasından sonra Avrupa Birli÷i adını alan Batı Avrupa’daki
siyasal entegrasyon hareketine Türkiye en baúından beri ilgi duymuú, uzun
iniú ve çıkıúlarla geçen bir sürenin ardından taraflar arasında 3 Ekim 2005
tarihinde tam üyelik müzakereleri baúlamıútır.
Ne var ki, Avrupa Birli÷inin içyapısından, uluslararası konjonktürden
ve Türkiye’den kaynaklanan sorunlar nedeniyle müzakere sürecinde istenen
ölçüde ilerleme sa÷lanamamıútır. Türkiye ile AB arasındaki tam üyelik
iliúkileri içinde bulundu÷umuz dönemde hukuken devam etmekte ise de
fiilen tıkanmıú vaziyettedir. Di÷er sorunlara ilave olarak 2008 yılı güzünde
patlak veren krizin tetikledi÷i Euro bölgesi sorunları ikili iliúkileri daha da
belirsizli÷e sürüklemiútir. Bununla birlikte Türkiye, mevcut koúullarda
Ulusal Program çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeye
çalıúmaktadır.
Türkiye’nin, 31 Temmuz 1959’da Adnan Menderes hükümeti
döneminde o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Toplulu÷u’na yaptı÷ı
baúvuru, iki taraf arasındaki iliúkilerin baúlangıç noktasıdır. Müteakiben
imzalanan Ankara Anlaúması ve Katma Protokol ile ikili iliúkilerin nihaî
amacı ve nasıl bir yol takip edilece÷i belirlenmiútir. Türkiye, Ankara
anlaúmasından günümüze do÷rudan/dolaylı Avrupa bütünleúme hareketinden
etkilenmektedir. Bu çalıúmada son dönemde daha belirgin hale gelen
Avrupa Birli÷i etkisi ile Türkiye’nin yaúadı÷ı yapısal de÷iúim/dönüúüm
incelenecektir.
Bu genel çerçeve içerisinde çalıúma dört ana baúlık halinde ele
alınacaktır. ølk bölümde Türkiye’nin Batı ba÷lantısının tarihsel arka planı
üzerinde durulacaktır. økinci bölümde bölgesel bir entegrasyon hareketi olan
Avrupa Birli÷i’nin uluslararası arenada siyasal a÷ırlı÷ı ve yumuúak güç olma
konumu irdelenecektir. Üçüncü bölümde Ankara anlaúmasından 1999’da
Türkiye’nin aday ilan edildi÷i Helsinki zirvesine kadar olan dönemde
yaúanan geliúmeler ele alınacak, son bölümde ise adaylık dönemi ve
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müzakere sürecinde AB etkisi ile Türkiye’nin yaúadı÷ı toplumsal, idari ve
hukuki de÷iúim incelenecektir.

2. Türkiye’nin Batı Ba÷lantısı
Cumhuriyetin baúlangıcından günümüze Türkiye kendini Batı sistemine
dâhil bir devlet olarak tanımlamıú, Avrupa devletlerinin ulaútı÷ı seviyeyi
“muasır medeniyet” kabul etmiú, onu yakalamayı ve geçmeyi hedeflemiútir.
Türkiye’nin temel tercihini kuruluúundan itibaren Batı lehine kullanması, iç
siyasal yapısını, toplum düzenini, iktisadi hayatını ve dıú politikasını derin
biçimde etkilemiútir. Lozan Antlaúması bu konuda çok önemli bir baúlangıç
noktası oluúturmaktadır. Ancak Batılılaúma, Batı sistemi içerisinde yer alma
çabasının geçmiúi cumhuriyet öncesine Osmanlı dönemine kadar
gitmektedir. Batı karúısında ilk askeri yenilgilerin ortaya çıkmasıyla
baúlayan sorgulamalar Osmanlı Devleti’nde Batılılaúma olarak
nitelendirilebilecek bir seri reform yapılmasına neden olmuútu. Ancak
bunların etkileri sınırlı olmuútur. 1923’de kurulan Cumhuriyet idaresiyle
birlikte Batılılaúmanın sistemli oldu÷u yeni bir dönem baúladı.
Cumhuriyetin baúında Türkiye, kendisine hedef olarak Batı
standartlarını koymuú ve bunlara ulaúmayı ütopya olarak belirlemiúti.
Türkiye’nin idari, siyasal, toplumsal ve ekonomik sisteminin yeniden
tesisinde Batı örtülü veya açık biçimde model olarak algılanmıú, Devletin
yeniden yapılanması, iktisadi düzenin tesisi gibi temel alanlarda Batı modeli
rehber olmuútur. Türkiye’nin Batı ba÷lantısında Lozan Antlaúması çok
önemli bir kilometre taúı oluúturmaktadır. 24 Temmuz 1923’de imzalanan
Lozan Antlaúması, bir yandan Türk devletinin siyasal varlı÷ı ve
ba÷ımsızlı÷ının dünya milletleri tarafından tescil edilmesi olarak önem
taúırken, öte yandan antlaúma Türkiye’nin hareket kabiliyetini önemli ölçüde
úekillendirmiútir.1
Lozan Antlaúmasını, Birinci Dünya Savaúı sonrasında galiplerin
ma÷luplara dayattı÷ı barıú antlaúmalarından ayıran husus, antlaúma metninin

1

Lozan antlaúması konusunda daha fazla bilgi için bakınız.
Milliyet Yayınları, østanbul, 1971.

Ali Naci Karacan, Lozan,
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müzakereler sonucu úekillenmiú olmasıdır. Di÷er antlaúmalar galiplerin tek
yanlı iradesini yansıtırlarken, Lozan müzakerelerinde savaúta yenilmiú olan
Türkiye masaya oturmuú ve anlaúma metni mutabakat sonucu úekillenmiútir.
Bununla birlikte ortaya çıkan nihaî metnin Türk tarafının beklentileri ile ne
ölçüde uyuútu÷u tartıúma konusu olmuútur. Anlaúma metnine göre, Misak-ı
Milli’ye dâhil olan bazı vilayetler Türkiye Devleti’nin sınırları dıúında
kalmıútır.
Bununla birlikte Lozan Antlaúması, Türkiye Cumhuriyeti’nin toplumsal
ve iktisadi yapılanması ve dıú politikasının bakımından büyük önem
taúımaktadır. Lozan antlaúmasından sonra Türkiye Cumhuriyeti,
Batılılaúmayı, Batı sistemine aidiyeti bir siyasal bir tercih olarak netleútirmiú
ve bu amaçla toplumsal ve hukuki yapıyı de÷iútirecek radikal devrimler
yapmıútır. Cumhuriyetin baúında yapılan hukuk devrimleri bu bakımdan
önem taúımaktadır. Türk Ceza Kanunu øtalya’dan, Türk Ticaret Kanunu
Almanya’dan, Hukuk ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu sırasıyla
øsviçre ve Almanya’dan, Medeni Kanun ise øsviçre’den uyarlanarak kabul
edilmiútir. 2
Türkiye’nin temel tercihinin Batılılaúma úeklinde olması Türk dıú
politikasını da do÷rudan etkilemiútir. Cumhuriyet dönemi boyunca Türkiye,
bir yandan ulusal çıkarları gere÷ince Do÷u-Batı dengesi, uluslararası hukuk
meúruiyeti gibi kavramlara önem verirken, öte yandan siyasal tercih olarak
Batıcı ve statükocu bir dıú politika izlemiútir. 3
Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasal sistemi ise 1946 yılına kadar
monolitik/tek parti idaresi karakteri taúımaktadır. Cumhuriyet Halk
Partisi’nden baúka siyasal parti kurulmasına izin verilmemiútir. Bu dönemde
daha da ilginç olan úudur: CHP’nin taúra teúkilatı yöneticisi olan øl


2

Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız. Cumhuriyet Dönemi Hukuk Devrimleri,
http://www.ait.hacettepe.edu.tr/egitim/ait203204/II3.pdf/
3
Baskın Oran, Türk Dıú Politikası Temel ølkeleri ve So÷uk Savaú Sonrası Durumu,
http://acikarsiv.ankara.edu.tr/browse/2690/3486.pdf/
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Baúkanları, aynı zamanda bulundu÷u illerin Valilik ve Belediye Baúkanlı÷ı
görevini yürütmüúlerdir. 4
Türkiye’de çok partili siyasal sisteme geçiúi ise de büyük ölçüde
uluslararası sistemdeki geliúmeler ve dıú baskı sonucu gerçekleúmiútir. økinci
Dünya Savaúı sonunda Türkiye’ye Birleúmiú Milletler Teúkilatı’nın
kuruluúuna iliúkin sorunların tartıúıldı÷ı San Francisco konferansına davet
edilmiútir. Burada Türkiye’ye çok partili hayata geçme ça÷rısı yapılmıútır.5
Bu ça÷rı gere÷i olarak da, çok kısa bir süre sonra CHP’den istifa eden 4
milletvekili ile Demokrat Parti kurulmuútur.
Cumhuriyetin baúında temel tercihini Batıdan yana kullanan Türkiye,
økinci Dünya Savaúı sonrasında ise söz konusu politikayı perçinleyecek yeni
adımlar atmıútır. Bu dönemde Türkiye’nin temel e÷ilimi Avrupa merkezli
uluslararası örgütlere üye olarak katılma úeklindedir. Avrupa kıtasında bir
daha savaú yaúanmaması amacıyla faaliyet gösteren Avrupalı Federalistler
Birli÷i’nin çabaları sonucu 1949’da Lahey’de toplanan konferansın sonunda
Avrupa Konseyi adıyla yeni bir hükümetler arası örgüt kurulmuútu. Teúkilat
faaliyete baúlar baúlamaz Yunanistan ve Türkiye’yi tam üye olma ça÷rısı
yapmıútır.
Avrupa Konseyi’nin hukuk devleti, demokrasi ve insan hakları
konusundaki kriterlerine uyum sa÷lama çabası Türkiye’nin Batı ile
iliúkilerini olumlu yönde etkilemiútir. økinci Dünya Savaúı sonunda
Türkiye’yi Batı ile yakınlaúmaya iten bir baúka faktör ise SSCB’nin Kars ve
Ardahan’ın kendisine geri verilmesi ve Bo÷azlarda üs talebi olmuútur.
SSCB’den kaynaklanan tehdit, Türkiye’yi Batı Avrupa ve ABD ile yakın
iliúki ve iúbirli÷ine itmiútir. Türkiye savaú sonrasında Avrupa kıtasında
savaúın yarattı÷ı tahribatın ortadan kaldırılması amacıyla kurulan Marshall
Yardımlarından da yararlanmıútır. Türkiye–Batı yakınlaúmasını arttıran öteki
önemli geliúmeler ise 12 Mart 1947’de ilan edilen Truman Doktrini ve

4

Ercan Hayito÷lu, “Türkiye’de Demokratikleúme Süreci ve 1945’de Çok Partili Hayata
Geçiúin Nedenleri 1908-1945”, Pamukkale Üniversitesi E÷itim Fakültesi Dergisi, 1997/3,
s. 46-56.
5
Ahmet ùükrü Esmer-Oral Sander, "økinci Dünya Savaúında Türk Dıú Politikası", Olaylarla
Türk Dıú Politikası, Alkım Kitabevi, Ankara, 1989, s. 184.
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Kuzey Atlantik Antlaúması Teúkilatı’na (NATO) Kore savaúının ardından
Türkiye’nin de üye olarak katılımı olmuútur.
økinci Dünya Savaúı sonunda Batı Avrupa’da ekonomik iúbirli÷i
amacıyla kurulan örgütler ise Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ve
AET’dir. øngiltere ile iliúkileri iyi olan Türkiye, EFTA’ya katılmayı
düúünüyordu. Ne var ki, 15 Temmuz 1959’da Yunanistan’ın AET’ye
baúvuru yapması, Türkiye’nin de aynı yolu izlemesine neden olmuútur.
Görüldü÷ü üzere, Cumhuriyetin baúında hukuk ve idari bakımdan Batılı bir
toplum yaratma amacıyla baúlatılan devrimleri, økinci Dünya Savaúı
sonundaki uluslararası siyasal sistemdeki geliúmeler takviye etmiú; Türkiye,
Batı merkezli uluslararası örgütlere üye olmayı bir siyasal tercih olarak
benimsemiú ve bu amaçla çaba göstermiútir.

3. Yumuúak Güç Kavramı ve Uluslararası Politikada AB Etkisi
Uluslararası siyasal sistemde devletler ve uluslararası örgütler,
hedeflerine ulaúmak için kimi zaman sert (kaba kuvvet/hard power), kimi
zaman da yumuúak (softpower) güç unsurlarını kullanırlar. Bu ikisinin
birlikte kullanılması akıllı güç olarak adlandırılmaktadır.
Yumuúak Güç (Soft Power) kavramını kısaca úiddete baúvurmadan etki
sa÷lama yöntemiyle bir kiúi ya da topluluk üzerinde söz sahibi olma,
dedi÷ini yaptırma kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Yumuúak Güç’te kaba kuvvetin aksine- etkilenen tarafın da rızası vardır. Yumuúak güç
kavramı ilk defa, 1990 yılında Joseph S. Nye tarafından kullanılmıútır.
Yazar tarafından hazırlanan “Zorunlu Liderlik: Amerikan Gücünün De÷iúen
Do÷ası” adlı kitapta kavramın tanımı yapılmıútır.6 Buna göre Yumuúak Güç,
bir aktörün ekonomik ve askeri gücüne baúvurmadan iúbirli÷i yaparak veya
çekicilik unsurlarını kullanarak, taleplerini muhatabına kabul ettirmesidir.


6

Joseph S. Nye, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, Basic Books,
New York, 1990.

TÜRKİYE’NİN YAPISAL DEĞİŞİMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ROLÜ

1183

Yazar, 2004 yılında yayınlanan yeni kitabına ise Yumuúak Güç adını
vermiútir. 7
Joseph Nye, gücü, baúkalarının davranıúlarını etkileme kapasitesi olarak
tanımlanmaktadır. Davranıúları etkileme yöntemlerini ise güç kullanma
tehdidi, güç kullanma ve iúbirli÷i úeklinde kategorilere ayırmaktadır.
Bunlardan sonuncusu olan iúbirli÷i, ekonomik, siyasi ya da fiziki müdahale
içermemesi bakımından kaba kuvvetten ayrılmakta ve yumuúak güç olarak
tanımlanmaktadır.8
Yumuúak Güç unsurları ilk bakıúta kaba kuvvet kadar etkili olaca÷ı
izlenimi vermemektedir. Bununla birlikte uzun dönemli olarak analiz
edildi÷inde Yumuúak Güç’ün en az fiziki güç kullanma kadar etki yarattı÷ı
gözlemlenebilmektedir. Etkisi uzun dönemde hissedilen Yumuúak Güç,
üstelik askeri güç kullanmaya göre daha ucuzdur ve bir hata yapılmadı÷ı
müddetçe daha uzun sürelidir. Bununla birlikte, Yumuúak Güç’ün her zaman
aynı etkiyi do÷urması beklenmez, bir ülkede etkili sonuç veren Yumuúak
Güç unsurları baúka bir ülkede netice vermeyebilir.
Yumuúak Güç kavramı her ne kadar 1990’ların baúında ortaya atılmıú
ise de tarihte kullanıldı÷ı çok sayıda örnek mevcuttur. Fransızcanın
diplomasi dili olarak kabul edilmesi için Fransa’nın gösterdi÷i çaba, benzer
úekilde müstemlekecili÷in bir ürünü olarak øngilizcenin eski kontrol altında
tutulan co÷rafyalarda ve hatta dünyanın her yerinde toplumların birbirleriyle
iletiúim kurmalarında kullanılması Yumuúak Güç kullanımının somut
örneklerdir. Benzer úekilde So÷uk Savaú döneminde etkili propaganda
amacıyla kurulan ve kimi bölgelerde halen yayınları devam eden Özgürlük
Radyosu (Radyo Liberty) yayınlarını da Yumuúak Güç faaliyeti olarak
saymak mümkündür. 9


7

Joseph S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics, BBS Public Affairs,
New York, 2004.
8
Ibid., s. 2.
9
Bu konuda daha fazla bilgi için bakınız. Gerald Sussman and Sascha Krader, “Template
Revolutions:
Marketing U.S. Regime Change in Eastern Europe” Westminster Papers in
Communication and Culture, University of Westminster, London, Vol. 5(3), pp. 91-112.
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Yumuúak Güç kavramı neleri içermektedir? Etki altına alınacak devletin
politikalarını fiziki güç kullanmadan de÷iútirmeyi hedefleyen her türlü
faaliyet kavramın içerisinde yer almaktadır. Sivil toplum örgütlerinin,
hükümetler dıúı uluslararası kuruluúların (NGO) faaliyetleri, konferans, gezi,
panel gibi faaliyetler, hedef alınan ülke kanaat önderlerine dil e÷itimi ve
akademik destek vermek gibi çalıúmalar Yumuúak Güç faaliyetleridir. Bir
ülkede faaliyet gösteren diplomatik temsilciliklerin, kültür merkezlerinin
tanıtım/propaganda faaliyetleri, kamuoyunu etkileme ve yönlendirme amacı
taúıyan faaliyetleri, kitle iletiúim araçlarında görünürlük ve imaj yaratma
çalıúmaları da aynı kategori içerisindedir.
Yakın zamana kadar bir ülkenin ulusal gücünün hesaplanmasında silahlı
kuvvetler esas alınıyordu. Günümüzde ise ülkenin cebire baúvurmadan
baúkalarının politikasını de÷iútirme kapasitesi anlamında Yumuúak Güç de
ulusal gücün hesaplanmasında dikkate alınmaktadır. Yumuúak Güç’ün etki
yaratması için evrensel normlar içermesi, iletiúim kanalları ile etkili biçimde
kullanılması ve kamuoyunu etkilemesi zorunludur. Bu çerçevede Yumuúak
Güç’ün öncelikli hedefleri, medya, üniversiteler, sivil toplum kuruluúları ve
iú dünyasıdır. Yumuúak Güç kullanımında esas amaç ise nüfuz tesis
etmektir. 10
Bu noktada sorulması gereken soru úudur: Avrupa Birli÷i bir Yumuúak
Güç müdür? Maastricht Antlaúması’ndan sonra Avrupa Birli÷i adını alan
Batı Avrupa’daki bütünleúme hareketinin baúlangıçtan günümüze kayda
de÷er ilerlemeler gerçekleútirdi÷i bir vakıadır. Avrupa Birli÷i’nde iki ana
e÷ilimi vardır. Bunlardan ilki iúbirli÷i alanlarının geniúlemesi anlamında
derinleúme, öteki de üye sayısının artması, yani geniúlemedir. Avrupa Birli÷i
1980’lerin ortalarından beri uluslararası siyasal sistemde “ekonomik dev,
siyasi cüce” olarak tanımlanmaktadır.11 Bu kavramla kastedilen ekonomik
bütünleúme alanında kaydedilen ilerlemenin ve gücün uluslararası politikayı
çok da fazla etkilemedi÷idir. Avrupa Birli÷i, zaman içerisinde askeri güç

Ihttps://www.westminster.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0011/20009/006WPCC-Vol5-No3Gerald_Sussman_Sascha_Krader.pdf/
10
Matthew Kroening-M. McAdam-S. Weber (2010), “Taking Soft Power Seriously”,
Comparative Strategy,29, 5, s. 412-431.
11
Desmond Dinan, Ever Closer Union-An Introduction to European Integration,
Palgrave, London, 2003, s. 508-526.
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konumunu güçlendirecek faaliyetlere giriúmiútir. 1997 yılında øngiltere ile
Fransa’nın St. Malo görüúmelerinde sa÷ladıkları mutabakat üzerine
baúlatılan ve Acil Müdahale Gücü oluúturulması faaliyetlerini bu kapsamda
de÷erlendirmek gerekmektedir.12
Bununla birlikte, siyasal ve askeri bütünleúme alanlarında üye
devletlerin yetki devri konusunda mutabakat sa÷layamamıú olmaları, AB’nin
uluslararası alanda a÷ırlı÷ının ve yaptırım gücünün bulunmadı÷ı anlamına
gelmemektedir. Günümüzde AB, gerek ortak dıú ticaret politikası yoluyla,
gerek Komisyon ve Dönem Baúkanı ülkenin insiyatifi ile giriúilen
faaliyetlerle uluslararası siyasal sistemi ve devletleri do÷rudan ve derinden
etkileyebilmektedir. Çatıúma sonrası bir bölgenin normalleúmesi için
yürütülen faaliyetlere iútirak, uluslararası insani yardımlar, Avrupa
Komúuluk Politikası ve nihayet adaylık/tam üyelik, sınırlı ekonomik iúbirli÷i
hedefi ile yürütülen faaliyetlerin baúarısı, AB’nin çok etkili bir Yumuúak
Güç oldu÷unu göstermiútir.

4. Ankara Anlaúmasından Gümrük Birli÷i’ne: AB’nin Türkiye
Kamuoyunun Gündemine Gelmesi
Türkiye ile AET arasında 12 Eylül 1963’de imzalanan Ankara
Antlaúması ve antlaúmanın eki olan 23 Kasım 1970’de imzalanan Katma
Protokol, iki taraf arasındaki iliúkilerin temel belgelerini oluúturmaktadır.13
Ankara Anlaúması’nda tesis edilen ortaklı÷ın nihaî hedefinin tam üyelik
oldu÷u 28. maddede açık biçimde yazılmıútır: “Anlaúma'nın iúleyiúi,
Toplulu÷u kuran Anlaúmadan do÷an yükümlerin tümünün Türkiye'ce
üstlenebilece÷ini gösterdi÷inde, Akit Taraflar, Türkiye'nin Toplulu÷a
katılması olana÷ını incelerler.”
Katma Protokol ile ortaklık iliúkisinde her iki tarafa da yükümlülükler
getirilmiú, Türkiye’nin tedricen AET ile gümrük birli÷i tesis etmesi,


12
Robert Dover, “The EU’s Foreign, Security and Defence Policies”, The European Union
Politics, Michelle Cini (ed), Oxford University Press, New York, 2007, s. 237-251.
13
Ankara
anlaúması
ve
katma
protokol
metinleri
için
bakınız
http://www.abgm.adalet.gov.tr/sablon/yenisablon/pdf/ank_anlasmasi.pdf/
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/katma_protokol.pdf/
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hizmetlerin, sermayenin ve kiúilerin serbest dolaúımının sa÷lanması kayıt
altına alınmıú ve takvime ba÷lanmıútır. Ne var ki, dıú dünyadaki siyasal
geliúmeler Türkiye’nin bu konuda yapması gereken yükümlülükleri
zamanında ve yeterli biçimde yerine getirmesini engellemiútir. 1973 Arapøsrail çatıúması, ardından petrol ambargosu ve kısa bir süre sonra
Türkiye’nin Kıbrıs’a yaptı÷ı müdahale, Türkiye-AB iliúkilerinde gümrük
indirimi ve ortak gümrük tarifesine uyum çalıúmalarını aksatmıútır.14
Türkiye, 1970’lerin ortalarında, Katma Protokol’ün 60 maddesine dayanarak
gümrük indirim takvimini askıya almıútır.
1970’lerin ikinci yarısında ise Türkiye-AET iliúkilerinde kayda de÷er
bir ilerleme sa÷lanamamıútır. Bu dönemde tam üyelik konusunda o
dönemdeki siyasal partiler arasında ve kamuoyunda görüú birli÷i olmaması
nedeniyle Türkiye, Yunanistan’a kıyasla geride kalmıú ve tam üyelik
baúvurusu yapamamıútır. Ardından 1980 askeri darbesi ile birlikte TürkiyeAET iliúkileri 1980’lerin ikinci yarısına kadar dondurulmuútur.15 Turgut
Özal hükümeti döneminde 14 Nisan 1987’de yapılan tam üyelik baúvurusu,
iliúkileri yeniden tam üyelik hedefine yönlendirmeyi hedefliyordu. Ne var ki,
söz konusu baúvuru AB’nin iç sorunları ve dikkatinin Do÷u Avrupa üzerinde
odaklanması nedeniyle gereken ilgiyi görmemiútir. Bununla birlikte bu
baúvurudan sonra Türkiye genelinde üniversitelerde ve sivil toplum
kuruluúlarında Avrupa bütünleúmesi giderek artan ölçüde gündeme gelmiú,
DPT bünyesinde AET øle øliúkiler Baúkanlı÷ı kurulmuútur.
Türkiye’nin 1987 yılında yaptı÷ı baúvurunun cevabının gecikmesi ve
ardından uluslararası siyasal sistemde meydana gelen geliúmeler,
Türkiye’nin ilgisinin AB ötesi bölgelere yönelmesine neden olmuútur. 1991
baúında Türkiye, SSCB’nin da÷ılması sonucu ortaya çıkan Türk
Cumhuriyetleri ile yakından ilgilenme çabası içerisine girmiú ve bu amaçla
Türk øúbirli÷i ve Kalkınma Ajansı’nı (TIKA) kurmuútur. Ne var ki, bu
alanda önceden hiçbir birikim olmaması, kalifiye eleman yetersizli÷i, ilave
olarak Türkiye’nin ekonomik imkânlarının kısıtlı olması hareket kabiliyetini
sınırlandırmıútır. 1993’e gelindi÷inde Türkiye yeniden “yarın kalan iúi”

14

Rıdvan Karluk, Avrupa Birli÷i ve Türkiye, Beta Yayınları, 6, baskı, østanbul, 2002, s.
468-470.
15
Karluk, op.cit. s. 470-471.
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tamamlamaya yönelmiú, øspanyol Parlamenter Abel Matutes’in ikili iliúkileri
canlandırma amacı taúıyan ünlü Matutes Paketi mucibince 1970’lı yıllarda
aksayan gümrük birli÷ini tamamlama hedefine yönelmiútir.
1990’ların ortalarında Türkiye kamuoyu yo÷un biçimde gümrük
birli÷ini ve Türkiye’nin AB’ye katılımını tartıúmaya baúlamıútır. O zamana
kadar sınırlı sayıdaki bürokratların, akademisyenlerin ve iú dünyasının belli
bir kesiminin ilgi alanını oluúturan Türkiye-AB iliúkileri artık ortalama Türk
vatandaúının gündemi haline gelmiútir. 6 Mart 1995’de toplanan Ortaklık
Konseyi’nin 1/95 sayılı kararı ile tesis edilen gümrük birli÷i, Avrupa
Birli÷i’nin Türkiye üzerindeki etkisi ve Türkiye’nin atıl duran potansiyelini
tetiklemesi bakımından hayati önem taúımaktadır.
Söz konusu Ortaklık Konseyi kararı mucibince Türkiye ile AB arasında
1 Ocak 1996’da gümrük birli÷i kurulmuútur. Bazı istisna ve muafiyetler
içermiú olmasına ra÷men gümrük birli÷i kararı Türkiye’de büyük heyecan
yaratmıú, kamuoyu gümrük birli÷ini tam üyeli÷in bir basama÷ı olarak
algılamıútır. Böylece Türk toplumunun gündemine giren AB, bu tarihten
itibaren 10 yıl süreyle ülkede üzerinde en fazla konuúulan konu olmuútur.
Öte yandan gümrük birli÷i kararı ile birlikte Türkiye, bir dizi yükümlülük
altına girmiútir. Malların serbest dolaúımını do÷rudan dolaylı etkileyebilecek
alanlarda yeni hukuki düzenlemeler, idari kapasite ve yeni kurumlar
oluúturulması Türkiye’nin yerine getirmesi gereken mükellefiyetler olarak
gündeme gelmiútir. Bu çerçevede Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK),
Radyo Televizyon Üst Kurumu (RTÜK), Kamu øhale Kurumu (KøK) ve
Rekabet Kurumu gibi yeni idari birimler oluúturulmuútur.
Gümrük Birli÷i kararından sonra Türkiye’nin AB ile dıú ticareti oran ve
çeúit olarak artmıú, o zamana kadar yıllık ortalama bir milyar dolar civarında
seyreden sabit yabancı sermaye yatırımlarında artıú gözlemlenmiútir.16
Gümrük Birli÷i’nin Türk ekonomisine sa÷ladı÷ı en önemli avantaj ise úudur:
Yeni dönemde Türkiye’de sanayi üretiminde AB standartları esas alınmıú ve
böylece Türkiye menúeli mallar sadece AB pazarında de÷il, dünyanın her

16

Gümrük Birli÷inin Türk ekonomisi üzerindeki etkileri için bakınız: Fatime Kapusuz,
Avrupa Birli÷i Uyum Sürecinin Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri (1961-2006),
Yayınlanmamıú Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Isparta, 2006, s. 121-138.
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yerinde ilgi ve talep görmeye baúlamıútır. Türk sanayicisi yatırım ve üretimi
planlarken sadece ülke içini veya AB pazarını de÷il, küresel piyasayı dikkate
alma ve ona uygun altyapı/üretim tesisi oluúturmaya yönelmiútir.
Gümrük Birli÷i sonrasında Türkiye-AB iliúkilerinde bir dizi olumsuzluk
ve hayal kırıklıkları da yaúanmıútır. 1997 yılı Haziran ayında açıklanan
Gündem 2000 raporunda Türkiye’nin üyeli÷i konusunda açık bir ifade
bulunmaması ve ardından 12-13 Aralık1997’de toplanan AB Devlet ve
Hükümet Baúkanlarının Lüksemburg zirvesinde aday ilan edilmemesi
kırgınlık yaratmıútır. Zirvede eski SSCB, Varúova Paktı ve Yugoslavya ardılı
devletlere, Malta ve Kıbrıs’a adaylık statüsü tanınırken Türkiye için sadece
“tam üyeli÷e ehil” denilmiútir. Bu kararın ardından Türkiye’nin tek yönlü bir
kararla AB ile siyasi iliúkilerini dondurmuútur. Ancak bu durum gümrük
birli÷i mekanizmasında bir aksaklı÷a neden olmamıútır. Bu dönemde
yaúanan bir baúka paradoks da úudur: Avrupa Birli÷i, hukuken aday ilan
etmedi÷i Türkiye hakkında 1998 yılında ilk kez ilerleme raporu
yayınlamıútır. Bu tarihten sonra periyodik olarak yayınlanan raporlarda
Türkiye’nin Kopenhag Kriterleri ve üyelik için gereken di÷er yükümlülükler
bakımından kaydetti÷i geliúmeler de÷erlendirilmiútir.
12 Eylül 1963’de imzalanan Ankara Anlaúması’ndan 10-11 Aralık
1999’da toplanan Helsinki Zirvesine kadar geçen dönemde Türkiye-AB
iliúkilerinde yaúanan en önemli geliúme gümrük birli÷inin tesis edilmesi,
mevzuat uyumunun bu çerçevede tedricen baúlaması en önemlisi de Avrupa
Birli÷i’nin daha önce hiç olmadı÷ı derecede Türkiye kamuoyunun
gündemine oturmasıdır. Bu dönemde AB ile ilintili en çok konuúulan konu
Kopenhag Kriterleri olmuútur. Esasen eski komünist ülkelerin demokrasi ve
insan hakları standartlarının yükseltilmesi için AB Devlet ve Hükümet
Baúkanlarının 1993 Haziran ayında kabul etti÷i söz konusu kriterlere,
komünist bir geçmiúi olmamasına ra÷men Türkiye de takılmıútır.
Avrupa Birli÷i’ne üye olarak katılmak isteyen devletin sahip olması
gereken asgari yükümlülükleri düzenleyen Kopenhag Kriterleri üç ana
kategoriye ayrılmaktadır. Siyasal Kriterler, Ekonomik Kriterler ve Tam
Üyelik Yükümlülüklerini Üstlenebilme Kapasitesi. Bunlara sonradan AB’nin
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hazmetme kapasitesi de eklenmiútir.17 Bu dönemde Türkiye’de insan hakları,
azınlık hakları, ayrımcılı÷ın önlenmesi, hukuk devleti, piyasa ekonomisi
kavramından ne anlaúılması gerekti÷i, monopol ve oligopollerle mücadele
AB adaylık sürecinde medyada ve tüm toplum katmanlarında tartıúmaya
açılmıútır. RP-DYP koalisyon hükümetinin görev bırakmaya zorlandı÷ı 28
ùubat koúullarında bile Avrupa Birli÷ine katılım tartıúmaları hızından bir úey
kaybetmemiútir. Daha da ilginç olan úudur: Önceden Avrupa Birli÷i’ne karúı
mesafeli tavır tutum içerisinde olan muhafazakâr kitleler, temel hak ve
özgürlüklerin geniúlemesi ile AB üyeli÷i arasında paralellik kurulması
nedeniyle Türkiye’nin AB’ye katılımını destekler hale gelmiútir.18 Mart
1999’da yapılan seçimlerin ardından kurulan üç ortaklı koalisyon
hükümetinin de öncelikleri sıralamasında AB en baúta yer almıútır.

5. Adaylık ve Müzakere Dönemi: Mevzuat Uyumu ve Türkiye’nin
Özgüven Kazanması
1999 Aralık ayında toplanan Helsinki Zirvesi ile baúlayan adaylık
dönemi, Türkiye-AB iliúkilerinin son dönemece girmesi anlamına geliyordu.
Ankara anlaúmasında öngörülen hazırlık ve geçiú dönemleri bitmiú, gümrük
birli÷i tesis edilmiú ve nihayet son döneme ulaúılmıútı. Bir baúka
perspektiften bakıldı÷ında ise aslında her úeyin yeni baúlıyordu. Zira
1990’ların ortalarına kadar Türkiye-Avrupa iliúkilerinde tam üyelik
çerçevesinde hiç bir özel geliúme sa÷lanamamıútı. “Ne Türkiye, içeride
Avrupa’nın geçirdi÷i bütünleúme evrimini yakalamaya yönelik siyasal
kararlılıklar göstermiú, dıúarıda bu üyeli÷i zorunlu kılabilecek koúulları
zorlamıú, ne de AB Türkiye’nin üyeli÷ini isteyen bir politikaya sahip
olmuútu.”19



17

ørfan Kaya Ülger, AB Rehberi, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2008, s. 76; Orhan Morgil,
“Kopenhag Ekonomik Kriterleri ve Türkiye’nin Uyum Süreci”,Ankara Çalıúmaları
Dergisi(Prof. Ahmet Gökdere’ye Arma÷an), C 5, No.2, s. 91.102.
18
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız: ørfan Kaya Ülger, Türk Liderlerin AB Vizyonu,
Sinemis Yayınları, Ankara, 2003.
19
Beril Dedeo÷lu, “Dünden Yarına Türkiye-Avrupa Birli÷i øliúkileri”, Siyasa, Yıl: 1, S 1, s.
23-46.
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Gerçekten de o zamana kadar med-cezir görünümü arz eden ikili
iliúkiler, resmi adaylıkla birlikte mevzuat uyumunun söz konusu oldu÷u yeni
aúamaya ulaúmıútı. Türkiye’nin Helsinki Zirvesi’nde AB’nin talebi üzerine
aday ilan edilmesi, sadece Türkiye’de de÷il, Türk Cumhuriyetleri ve øslam
ülkelerinde geniú yankı uyandırmıútır. Süreci do÷rudan/dolaylı
destekledi÷ini müteaddit kez ABD yönetimi de açıklamaktan geri
kalmamıútır.
Türkiye’nin büyük dönüúümü olarak adlandırılması gereken
de÷iúiklikler adaylık ilanından sonra baúladı. Esasen bunlar gümrük
birli÷inin kurulması aúamasındaki de÷iúikliklerin devamı karakteri taúıyordu.
Bu arada paralel olarak Türkiye, Avrupa Konseyi üyeli÷i yükümlülüklerinin
gere÷ini yerine getirmeye bu dönemde a÷ırlık verecektir. Türk
vatandaúlarına 1980’lerin ortalarında Avrupa ønsan Hakları Mahkemesine
bireysel baúvuru hakkının tanınması, 1999 yılında Devlet Güvenlik
Mahkemelerinde görev yapan asker üyelerin görevlerine yargı ba÷ımsızlı÷ı
ile ba÷daúmadı÷ı gerekçesiyle son verilmesini gibi çalıúmalarını yenileri
takip etmiútir. 20
2000 yılının baúından itibaren iúbaúına gelen Türk hükümetlerinin
öncelikleri arasında ilk sırada AB ile tam üyelik müzakerelerinin baúlatmak
yer almıútır. Bunun için de yapılması gereken Kopenhag Kriterleri
çerçevesindeki talep edilen alanlarda mevzuat uyumu sa÷lamaktı. Gerek üç
partili koalisyon hükümeti döneminde, gerek 2002 seçimlerinden sonra
iúbaúına gelen AKP hükümetleri döneminde anayasa ve temel yasalarda
radikal de÷iúiklikler yapılmıútır. Ekim 2001’de ço÷unlu÷u insan haklarına
iliúkin konularda olmak üzere Anayasa’nın 34 maddesi de÷iútirilmiútir.21
Ardından 2001-2003 döneminde birbiri ardına Uyum Paketleri kabul
edilmiú, Türk Ceza Kanunu ve Terörle Mücadele Kanunu’nun insan
haklarını, siyasal ve kültürel hakları sınırlandıran maddeleri baúta olmak
üzere birçok alanda de÷iúiklikler yapılmıútır.22 ølk iki uyum paketinde ifade

20

Mehmet Özcan, “Türkiye-AB øliúkilerinde ønsan Hakları”, Polis Bilimleri Dergisi, C 2 (56), s. 87-96.
21
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinin De÷iútirilmesi Hakkında Kanun,
Resmî Gazete, 17 Ekim 2001, Sayı: 24556.
22
Uyum Paketi olarak bilinen yasal düzenlemelerin resmi adı Çeúitli Kanunlarda De÷iúiklik
Yapılmasına øliúkin Kanun’dur. Söz konusu de÷iúikliklerin kabul tarihleri ve madde
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ve örgütlenme özgürlü÷ü düzenlenmiútir. 3 A÷ustos 2002’de kabul edilen
üçüncü paketle ölüm cezası kaldırılmıú, Türkçeden baúka dillerde e÷itim ve
yayın yapılabilece÷i kabul edilmiútir.
Dördüncü ve beúinci paketlerde ise Siyasal Partiler Yasasında revizyon
yapılmıú, iúkence suçlarının cezası arttırılmıú, basın ve örgütlenme
özgürlü÷ünün sınırları AøHM’nin kararları ıúı÷ında yeniden düzenlenmiútir.
Temmuz 2003’de kabul edilen paketlerde ise fikir ve örgütlenme
özgürlü÷ünü sınırlandıran hükümler yeniden tanımlanmıú, Milli Güvenlik
Kurulu sivil bir görünüme kavuúturulmuú, dile ilave olarak kültürel ve dinsel
haklar geniúletilmiútir. Mayıs 2004’de kabul edilen 8. Uyum Paketinde ise
Anayasanın kimi maddeleri de÷iútirilmiútir. Yapılan de÷iúikliklerle ölüm
cezası yasa÷ı anayasaya dahil edilmiú, kadın erkek eúitli÷ine aykırılık teúkil
eden hükümler revize edilmiú, YÖK’ten askeri üye çıkarılmıú ve DGM’ler
kaldırılarak görev kapsamındaki suçlar a÷ır ceza mahkemelerine
devredilmiútir.
Birbiri ardına gerçekleútirilen söz konusu de÷iúiklikler, 3 partili
koalisyon hükümeti döneminde baúlamıú ve AKP hükümeti döneminde
artarak devam etmiútir. Uygulamanın yasal de÷iúikliklere uyumlu hale
getirilmesi için ülke genelinde bakanlıklarla ve e÷itim kurumlarında Avrupa
Birli÷i çalıúmalarına a÷ırlık verilmiútir. Yapılan de÷iúiklikler ve uygulama
aksaklıkları ise her yıl Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan ølerleme
Raporları ile sıkı biçimde denetleniyordu.
Tüm bu de÷iúikliklerin yarattı÷ı olumlu hava sonucunda Türkiye’de
2000’lı yılların baúında kamuoyunda AB deste÷i % 70’lerin üstüne çıkmıú,
dört kiúiden üçü Türkiye’nin AB’ye katılımını desteklemiútir. Bununla
birlikte AB tarafında Türkiye ile müzakerelerin baúlatılması konusunda
sürdürülün görüúmelerde tıkanıklıkların aúılması kolay olmamıú, 2004 yılı
sonunda beklenen tam üyelik müzakerelerinin baúlaması beklentisi daha da
ileriye sarkmıútır. Netice olarak 3 Ekim 2005’te baúlayan tam üyelik
müzakereleri baúlangıçta büyük heyecan yaratmıú, ancak daha sonra

numaraları úu úekildedir: 1) 6 ùubat 2002, Kanun No: 4744, 2) 26 Mart 2002, Kanun No:
4748, 3) A÷ustos 2002, Kanun No: 4771, 4) 2 Ocak 2002, Kanun No: 4778, 5) 23 Ocak 2003,
Kanun No: 4793, 6) 19 Haziran ve 15 Temmuz 2003, Kanun No: 4928, 7) 30 Temmuz 2003,
Kanun No: 4963.
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Müzakere Çerçeve Belgesi’nde yer alan hükümler, her baúlık müzakeresinde
üye devletlerin oybirli÷i kuralı getirilmesinin yarataca÷ı sıkıntıların telaffuz
edilmesi, 2006 yılında ise hayati ehemmiyet taúıyan 8 müzakere baúlı÷ının
Kıbrıs sorunu ile irtibatlandırılması nedeniyle sıkıntı yaúanmıútır.
Fransa ve Almanya’da seçimler sonucunda iktidara gelen yeni
yönetimler seleflerine göre Türkiye’nin tam üyeli÷ine so÷uk bakmıúlardır.
Bu dönemde Avrupa Birli÷i’nin kendi içerisinde yaúadı÷ı di÷er sorunlar da
Türkiye-AB müzakere sürecini olumsuz yönde etkilemiútir. 2004 yılında 10
ve 2007 yılında iki yeni devletin Avrupa Birli÷ine tam üye olarak katılması,
yeni katılanların örgüt yapısı ve karar alma mekanizması üzerindeki etkileri,
serbest dolaúım, kaynak transferi sorunları gibi hususlar üye devletleri nüfus
ve co÷rafya bakımından son katılanlara eúde÷er nitelik taúıyan Türkiye
konusunda ihtiyatlı davranmaya itmiútir.
Öte yandan büyük çabalar sonucunda hazırlanan AB Anayasasının
2005 yılında Fransa ve Hollanda tarafından reddedilmesi bütünleúmenin
gelece÷i konusundaki kaygıları arttırmıútır.
AB’nin kendi içerisinde
yaúadı÷ı en büyük sorun ise 2008 yılı güzünde patlak veren küresel
ekonomik krizin Euro bölgesi ülkelerini derin biçimde etkilemesi olmuútur.
Netice olarak, Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerinin
aúamasında ve baúlamasının ardından meydana gelen olumsuzluklar iliúkileri
kötü yönde etkilemiú, Türkiye kamuoyunda tam üyelik beklentisi düúmüútür.
Gerçekten de günümüzde tam üyelik müzakereleri hukuken devam etmekte
ise de fiilen süreç tıkanmıú durumdadır. Bunda Türkiye’den, AB’den ve
uluslararası siyasal sistemden kaynaklanan sorunlar bir bütün olarak rol
oynamıútır.
Günümüzde Türkiye’nin AB’ye katılımı ülke içerisinde eskisi kadar
heyecan yaratmamaktadır. AB’ye duyulan güven aynı zamanda üye
ülkelerde de azalmaya baúlamıútır. Bununla birlikte úu hususu vurgulamak
gerekir. Türkiye ile AB arasında her ne kadar tam üyelik müzakereleri
tıkanmıú ise de bu durum mevzuat uyumunun sona ermesi anlamına
gelmemektedir. Gerçekten de Ulusal Program takviminde öngörülen yasal
düzenlemeler fazla gecikme yaúanmadan behemehâl TBMM iradesi ile

TÜRKİYE’NİN YAPISAL DEĞİŞİMİNDE AVRUPA BİRLİĞİ’NİN ROLÜ

1193

uygulamaya aktarılmaktadır.23 Türkiye böylece müzakere baúlı÷ı henüz
açılmayan alanlarda bile dev adımlarla ilerlemekte ve mesafe kat etmektedir.
En önemli husus ise úudur: AB ile yürütülen iliúkilerde yaúanan medcezir ve en sonunda gerçekleútirilen mevzuat uyumu Türkiye’nin özgüvenini
arttırmıútır. Türkiye günümüzde AB üyesi olmadan dıúarıdan ekonomik ve
parasal birlik kriterlerini tutturan ülke baúarısını yakalamıútır.


23

Avrupa Birli÷i Bakanlı÷ının mevzuat uyumu takvimi, müktesebat baúlıklarına iliúkin
konularda önümüzdeki yıllarda yapılacak yasal de÷iúiklik ve düzenlemeler için bakınız:
http://www.abgs.gov.tr/index.php?p=6/
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SONUÇ
Avrupa Birli÷i bir bölgesel bütünleúme hareketidir. 1950’lerin baúından
günümüze Avrupa kıtasında AB’nin varlı÷ı nedeniyle iktisadi entegrasyon,
barıú ve siyasal istikrar tesis edilmiútir. Avrupa bütünleúmesinin iki önemli
boyutu yetki devrine dayanan iúbirli÷i alanlarının geniúletilmesi anlamında
derinleúme ve bütünleúmenin co÷rafi bakımdan yayılması, bir baúka ifadeyle
geniúlemedir. Son dönemde bütünleúmenin gelece÷i konusunda AB üyesi
devletler arasında uzlaúma sa÷lanamaması, görüú ayrılıklarının derinleúmesi,
küresel ekonomik krizin Avrupa Birli÷i üyesi devletleri derin biçimde
etkilemesi dahi, bütünleúmenin mevcut haliyle bir baúarıyı simgeledi÷i
gerçe÷ini de÷iútirmemektedir.
Avrupa Birli÷i’nin kendi içerisinde gümrük birli÷i, ortak pazarı
gerçekleútiren, parasal birlik aúamasına ulaúan ekonomik bir bütünleúme
hareketi olarak uluslararası arenada bir a÷ırlı÷ı vardır. Bir Yumuúak Güç
olarak AB, hem kendi çevresini ve hem de uluslararası siyasal sistemi
do÷rudan/dolaylı etkilemektedir. Bu etkinin en somut biçimde görüldü÷ü
örneklerden biri de Türkiye’dir. Türkiye’nin, temeli 50 yıla kadar giden
Avrupa Birli÷i ile iliúkileri her ne kadar tam üyelik ile sonuçlanmamıú ise de
bu durum Türkiye’nin Avrupa bütünleúmesinden etkilenmedi÷i anlamına
gelmemektedir. Tam tersine derin biçimde etkilenmiútir ve bu etki
günümüzde de devam etmektedir. Türkiye-AB iliúkilerinde tarafların
tutumlarından ve/veya uluslararası siyasal sistemden kaynaklanan sebeplerle
sıkıntı yaúanan mevcut koúullarında bile AB kazanımları Türkiye’yi olumlu
yönde etkilemektedir.
Müzakerelerin ilerlemesinden ba÷ımsız olarak
Türkiye kabul etti÷i Ulusal Program gere÷ince Avrupa Birli÷i mevzuatını iç
hukukuna uyarlama çalıúmalarını günümüzde TBMM kanalıyla
sürdürmektedir.
Bu çalıúmanın bulguları úunlardır: Avrupa Birli÷i ile iliúkiler
Türkiye’nin hukuki, iktisadi, siyasal ve toplumsal yapısını derin biçimde
etkilemiú ve Türkiye’yi dönüútürmüútür. Hukuki bakımdan Türkiye, tedricen
Avrupa müktesebatını iç hukukuna uyarlama faaliyetlerine baúlamıú ve bunu
sürdürmektedir. Gümrük Birli÷i ile baúlayan süreç, müzakerelerin
baúlamasının öncesi ve sonrasında Kopenhag Kriterleri ve tam üyelik
yükümlülüklerinin gerektirdi÷i di÷er yasal de÷iúikliklerle devam etmektedir.
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Tam üyelik müzakerelerinde mesafe alınamamıú olması hukuki uyumu sona
erdirmemiútir. Türkiye, esasen takvime ba÷lanan Ulusal Program
taahhütlerini tedricen uygulamaya koymaktadır.
Avrupa Birli÷i ile iliúkilerin Türkiye’de yarattı÷ı iktisadi dönüúüm
gümrük birli÷i tesisi ile baúlamıútır. Katma Protokol çerçevesinde AB
tarafının Türkiye’ye sa÷ladı÷ı mali yardımları da bu çerçevede saymak
gerekir. Ancak daha önemli olan husus, gümrük birli÷i ve ardından adaylık
müzakere döneminde Türkiye’nin iktisadi bakımdan sıçrama yapmasıdır.
Temeli 24 Ocak 1980 kararlarına dayanan dıúa açık büyüme stratejisi,
gümrük birli÷i sonrasında piyasa ekonomisini düzenleyen AB mevzuatının
tedricen Türkiye’yi de etkiler hale gelmesiyle Türkiye’nin atıl duran
potansiyelini harekete geçirmiútir. Türkiye’nin son 15-20 yılda ortalama
ekonomik büyüme oranı, yabancı sermaye yatırımlarındaki artıú, dıú ticaretin
bileúiminin sanayi lehine de÷iúmesi ve hacminin geniúlemesi, AB ile
iliúkilerin olumlu yansımalarıdır. Türk sanayi ürünlerinin evrensel geçerlilik
taúıyan standartlarda üretim yapması, hem AB ülkelerine hem de üçüncü
taraflara ihracatı olumlu yönde etkilemiútir. Öyle ki, küresel ekonomik kriz
Avrupa Birli÷ini do÷rudan etkiledi÷i son dönemde dahi Türkiye, yeni
pazarlara ulaúmak suretiyle krizin sıkıntılarını aúmasını bilmiútir.
AB ile iliúkilerin siyasal/toplumsal alandaki olumlu yansımaları ise
úunlardır: Modern/ça÷daú bir demokrasi ile kabil-i telif olmayan Türkiye’ye
özgü uygulamalar, siyasal sistem üzerindeki vesayet görünümü AB uyum
yasaları sonucu ortadan kalkmıú, temel hak ve özgürlüklerin sınırları Batı
ülkeleri düzeyine yükselmiútir. Günümüz Türkiye’sinde úiddete baúvurmama
koúuluyla her türlü fikir ve düúünce serbest biçimde ifade edilebilmektedir.
Büyük ölçüde AB uyum yasalarının tetiklemesi sonucu günümüzde
Türkiye’de etnisite, dil, din farklılıkları kendilerini açık biçimde ifade
edebilmektedirler. Günümüzde tüm sorunlarına ra÷men Türkiye, uluslararası
düzeyde Ortado÷u’nun ve øslam dünyasının en özgür ve demokratik
ülkesidir.
AB uyum yasaları, Türkiye hakkında yaygın olan
bürokratik/askeri vesayet izlenimini ortadan kaldırmıútır. Daha önce Batıya
kuúku ile yaklaúan muhafazakar kitleler ve marjinal gruplar dahi uyum
yasalarının
yarattı÷ı
konjonktürden
etkilenmiú
ve
siyasal
katılım/demokratikleúme güçlenmiútir.
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Adaylık sürecindeki yükümlülüklerin bir yansıması olarak Türkiye’de
kentleúme, e÷itim, sa÷lık alanlarında önceki dönemle kıyas kabul etmez
biçimde ilerlemeler kaydedilmiú, mal ve hizmetlere standartlar gelmiútir.
Günümüzde Türkiye henüz müzakere baúlıkları açılmayan alanlarda dahi
uyum çalıúmalarını Ulusal Program yükümlülükleri çerçevesinde
sürdürmektedir.
Türkiye ile AB arasındaki iliúkilerin bundan sonra tam üyelikle
neticelenmesi veya neticelenmemesi Türkiye bakımından ehemmiyetini
yitirmiútir. AB reformlarının sa÷ladı÷ı özgüven sayesinde Türkiye, AB’nin
dıúında kalmıú olsa dahi bir kayba u÷ramayacaktır. Esasen bir ara
dönem/fetret devri yaúayan Avrupa Birli÷i’nde üye devletler arasında
bütünleúmenin gelece÷i ve Türkiye’nin tam üye olarak katılımı konularında
uzlaúma yoktur. Bu koúullarda AB dıúında kalan Türkiye’nin hareket
kabiliyeti ve potansiyelini gerçekleútirme gücü bütünleúmenin içerisinde yer
alma seçene÷inden daha geniú olabilecektir.
Netice olarak söylenebilecek husus úudur: Türkiye, Avrupa Birli÷i ile
gümrük birli÷i tesisi, adaylık/müzakere sürecinde kaydetti÷i geliúmelerin
sonucu olarak dünya milletleri içerisinde radikal bir de÷iúim yaúamıútır ve
hızlı biçimde birinci kategori ülkeler arasına do÷ru ilerlemektedir.
Türkiye’nin günümüzde somut biçimde ortaya çıkan bu baúarısında bir
düzineye yakın faktör rol oynamıú olabilir. Ama tetikleyici faktör gümrük
birli÷i ve tam üyelik müzakereleri aúamasındaki mevzuat uyumu olmuútur.
Bir Yumuúak Güç olan AB, adaylık/tam üyelik müzakereleri sürecinde
Türkiye’yi do÷rudan etkilemiú ve dönüútürmüútür. Türkiye içerisinde
yaúayan birisinin yaúanan geliúmeleri do÷ru biçimde kavramasında güçlük
olabilir. Dıúarıdan bakıldı÷ında Türkiye’nin yapısal de÷iúiminde AB’nin rolü
çok daha belirgin biçimde görülmektedir.

AZERBAYCAN TARøHøNøN KURUCU øLHAM DÖNEMø
Yagub MAHMUDOV*
ÖZET
ùimdi Türkiye Cumhuriyeti’yle Azerbaycan Cumhuriyeti arasında küresel,
siyasal, ekonomik ve kültürel kurallara uygun úekilde sürüyor ve geliúiyor. Bir
soydan kaynaklanan etnik ortaklıkla, dil ve kültür gibi manevi de÷erlerle sıkı sıkı
ba÷lı olan Azerbaycan ve Türkiye devletleri bir tek iyi komúuluk iliúkilerini de÷il,
ülkelerimizin daha da yakınlaúmasını úartlandıran manevi etkenleri de göz önünde
bulundurarak, hep var olmuú iliúkilerin daha yüksek düzeye ulaútırılması için tüm
zaruri adımları atmıúlardır. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Cumhurbaúkanı ølham
Aliyev’in belirtti÷i gibi: “Azerbaycan – Türkiye iliúkilerinin dünyada benzeri
yoktur”. Bu iliúkileri tarih bilimi alanında da kuvvetlendirmek için Azerbaycan
tarihçileriyle Türkiye tarihçileri arasında iúbirli÷inin kurulması ve ortak projelerin
gerçekleútirilmesi önemli ve zaruridir.
Anahtar Kelimeler: ølham Aliyev, Da÷lık Karaba÷, Hocalı Trajedisi,
Ekonomi Politikası, øúbirli÷i Konuları.
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THE PERIOD OF ILHAM ALIYEV – BUILDER OF THE
AZERBAIJAN HISTORY
ABSTRACT
At present, relations between the Republic of Turkey and Azerbaijan continue
and develop in accordance with global, political, economic and cultural rules.
Having the same roots and closely connected with such spiritual values as ethnic
community, language and culture the states of Azerbaijan and Turkey always take
into account not only amicable neighborly relations, but the spiritual factors that
expedite bringing them together and mutually make all necessary steps in order to
develop historically existing ties. As noted by the President of the Republic of
Azerbaijan Ilham Aliyev: “Azerbaijani-Turkey relations have no analogues in the
world.” In order to strengthen these relations and make them lasting in the field of
history it is necessary and urgent to achieve cooperation between the historians of
Azerbaijan and Turkey and to implement joint events.
Key Words: Ilham Aliyev, the Daghlig Garabagh (Nagorno-Karabakh), the
Khojaly Tragedy, Economic Policy, Issues of Cooperation.
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Halkını Zaferden Zafere Götüren Cumhurbaúkanı
Azerbaycanımız bugün dünyanın çok hızla geliúen ülkelerindendir.
Yurdumuz bölgenin lider devletine çevrilmiútir. Halkımızın refahı her gün
daha iyileúmekte, fakir vatandaúlarımızın sayısı hızla azalmaktadır. Kısa bir
sürede kazanılan baúarılar Ulu Önder Haydar Aliyev’in belirledi÷i kalkınma
ve geliúme stratejisinin baúarıyla gerçekleúmesi sonucunda mümkün
olmuútur. Bu stratejinin gerçe÷e dönüúmesinde Cumhurbaúkanı ølham
Aliyev’in zeki, azimli ve cesur politikası, yönetici ve halk arasında kurulmuú
yılmaz birlik çok önemlidir.
Azerbaycan halkının en büyük úansı úu ki Cumhurbaúkanı ølham Aliyev
bugün hızla de÷iúen, dinamik dünyanın nabzını elinde tutuyor, ça÷daú atik
ve cesur devlet adamı gibi uluslararası iliúkilerde hızlı geliúmeleri Vatanının
ve halkının yararına ustalıkla kullanıyor, yurdumuzu beklenilir ve
beklenilmedik risklerden koruyor. Cumhurbaúkanımız ça÷daú dünyada
yapılan ve ekonomik bu süreçler hakkında bilgilidir, küreselleúme ve
entegrasyon sonucu dünyada olacak tüm de÷iúiklikleri önceden duyuyor ve
Azerbaycan’ı bu geliúmeleri karúılamak için hazırlıyor, vatanını yaúamın
tüm alanlarında zaferden zafere götürüyor. Haydar Aliyev politikası
Azerbaycan’da yaúıyor ve zafer kazanıyor. Bu politikayı gerçekleútiren
politik varisin zafer yürüyüúü devam ediyor!...
… ølham Aliyev’in cumhurbaúkanı olması çok da uzun bir zaman de÷il.
2003 yılının Ekim günleri tarihin hafızası için dünkü gün kadar yakın. O
zaman halkımız ayaklanıp, 1993 yılında oldu÷u gibi, ülkeyi anarúi ve baúına
buyrukluk dönemine döndürmek isteyenlere oybirli÷iyle ve azimle
“HAYIR!” dedi. Ve güvenerek ülkenin yönetimini, hem de kendi kaderini
ølham Aliyev’e bıraktı.
Bununla, halkımız hem kendisine yeni cumhurbaúkanı seçti, hem de
ba÷ımsızlık tarihimizde, emin bir úekilde ve son kes, yönetimi úiddete
baúvurarak ele geçirmek düúüncelerine son verdi. Demokratik yolla
yönetime gelme gelene÷i sa÷lamlaútı, birbirini yalanlamak, önceki
yönetimden kalanı ya÷malamak, geçmiúi taúlamak “deneyimi” de kalkmıú
oldu.
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Halkımız o zaman da emindi ki cumhurbaúkanı seçilmek için adaylar
arasında bir tek Haydar Aliyev’in bıraktı÷ı yolla gidecek, onun kutsal iúini
devam ettirecek, Azerbaycan’ı tuttu÷u yolda daha da ileri götürecekti…
…Halkımız yanılmadı. 2003 seçimlerinden geçen zaman içinde
Azerbaycan Cumhurbaúkanı bir tek kendi ülkesini hızlı ve kocaman
adımlarla götürmedi, hem de onun kendisine de karıúık dünyanın en sayılır,
sözü dinlenir ünlü devlet adamı gibi saygı kazandırdı. Halkımız haklı olarak
gurur duyuyor ki onun cumhurbaúkanı dünyanın her yerinde kendi ülkesine,
halkına büyük saygı kazandırıyor, Vatanımız baúarıdan baúarıya koúturuyor,
ülke lideri halkının, milletinin sorunlarıyla yaúıyor…

Azerbaycan Cumhurbaúkanı Büyük Devlet Adamı ve Profesyonel
Politikacıdır
Dünyanın en genç cumhurbaúkanlarından olan ølham Aliyev
Azerbaycan gibi çok önemli jeopolitik ve öneme sahip, küresel çıkarların ve
çeliúkilerin kesiúti÷i mekânda yerleúen bir ülkeyi yönetiyor. øtiraf edelim ki
bu oldukça zor tarihî görevdir. Fakat buna ra÷men cumhurbaúkanımız çok
kısa bir sürede tüm dünyada saygı kazandı. Bu devletçilik tarihimizin çok
önemli olgusudur. Nereden ve nelerden kaynaklanıyor cumhurbaúkanımızın
halkımıza úeref getiren bu baúarıları?!
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev, her úeyden önce, çoklarına nasip
olmayan ender bir siyasal mektebin – büyük Haydar Aliyev devlet
yöneticilik mektebinin yetiútirmesidir. Bu mektepte o büyük politikacıdan
yenilmezlik dersi almıú, onun politik dünyasının tüm inceliklerine
sahiplenmiú, aynı zamanda, babasına yapılan haksızlıklar, hakaretler ve
ihanetlerin de tanı÷ı olmuútur. Bir tek tanıklıkla yetinmemiú çok genç
yaúlarından büyük önderin karúılaútı÷ı haksızlıklara, ihanetlere karúı
mücadeleye kalmıú, halkına hizmet vermek için babasıyla beraber omuz
omuza adımlamıú, úerefli mücadele yolu geçmiútir.
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev Ulu Önderin yoluyla giderek mükemmel
bir siyasal e÷itim almıútır. Onların her ikisi de -baba ve o÷ul- kendi
vatanlarının ve dünyanın tarihini ö÷renmeye özel bir ilgi göstermiú, derin ve
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çok yönlü tarihî bilgi edinmiú ve yüksek tarih e÷itimi almıúlardır –baba
Haydar Aliyev Bakü Devlet Üniversitesi Tarih Fakültesi’ni bitirmiú, o÷ul,
ølham Aliyev ise dünyanın en saygın üniversitelerinden olan Moskova
Uluslararası øliúkiler Üniversitesinde e÷itim almıú, bilimsel araútırmalar,
doktora yapmıútır. Böylece Azerbaycan halkına önderlik yapan ve dünyanın
ünlü devlet adamı olan Cumhurbaúkanı ølham Aliyev derin teorik bilgilere
ve Haydar Aliyev’in devlet yöneticili÷i deneyimine sahip profesyonel
politikacıdır…
Cumhurbaúkanı koltu÷una oturdu÷unda ølham Aliyev dünyaca tanınmıú
ve kabul olunmuú, deneyimli, saygın devlet adamıydı. O yeni ve ba÷ımsız
Azerbaycan u÷runa en zor mücadelelerde büyük önderin en yakın silah
arkadaúı olmuú, gerçekleútirilen tüm reformlara aktif olarak katılmıú, özgür
ekonominin kurallarını mükemmel úekilde çözmüú, ‘Haydar Aliyev petrol
stratejisi’ ve ‘gençler politikası’nın hazırlanması ve gerçekleúmesinde öncü
olmuú, Millî Olimpiyat Kuruluna baúkanlık yapmıú, Devlet Petrol ùirketi’nin
birinci eú baúkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi baúkanının birinci yardımcısı
gibi yetkili görevlerde bulunmuú, baúbakanlık görevine kadar yükselmiútir.
Bunun dıúında ølham Aliyev cumhurbaúkanı seçilirken yukarıda denildi÷i
gibi, çoklarından farklı olarak, hem e÷itimine, hem de somut sosyal siyasal
çalıúma deneyimine göre profesyonel politikacıydı.

Azerbaycan’ı Ulu Önder Haydar Aliyev’in En Yakın Silah
Arkadaúı Yönetiyor
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev Azerbaycan devletçili÷inin korunması ve
yeni Azerbaycan’ın kurulmasında Haydar Aliyev’in en yakın silah arkadaúı
olmuútur.
ølham Aliyev kurucusu Haydar Aliyev olan petrol stratejisinin
hazırlanmasına, bu politikanın dünya arenasında baúarı kazanmasına ve
gerçekleúmesine, bu alanda çeúitli projelerin hazırlanmasına, çok zor
diplomatik görevlerin yerine yetirilmesine aktif katkıda bulunmuú, ülkeye
yatırım akıúında önemli rol oynamıútır. Onun ülkede ekonomik reformların
gerçekleúmesine, ba÷ımsız Azerbaycan’ın yabancı ülkelerle ekonomik,
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siyasal ve kültürel iliúkilerinin daha da geniúlenmesine, özellikle petrol –
do÷algaz kuyularının beraber kullanımına ait dünyanın büyük petrol
úirketleriyle görüúmeler yapılmasına, bu alanda tarihî anlaúmaların, o sıradan
Bakü – Tiflis – Ceyhan petrol hattına ait anlaúmaların yapılması ve
gerçekleúmesine, genel olarak, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin dünyaya
entegrasyonuna büyük hizmetler vermiútir. ølham Aliyev’in eme÷i olan
petrol stratejisinin gerçekleúmesi, uluslararası úirketlerle petrol
anlaúmalarının imzalanması sonucu, 1994 – 2000’li yıllarda yabancı úirketler
Azerbaycan’a 800 milyon ABD doları para yatırmıúlardır. Azerbaycan’ın
petrol sektöründe 30 binden fazla yeni iúyeri açılmıútır.
Cumhurbaúkanı seçilmeden önceki dönemlerde de Azerbaycan’la
demokratik, yasal ve dünyevi devlet kuruculu÷una aktif katılan ølham
Aliyev, úimdi hem de ünlü parti lideriydi. O ülkenin iktidar partisi olan Yeni
Azerbaycan Partisinde (YAP) saygı sahibiydi. ølham Aliyev YAP’ın 1.
Kurultayı’nda (1999) parti baúkan yardımcısı, 2. Kurultayı’ndaysa (2001)
birinci yardımcı seçildi. Bu önemli görevi baúarıyla üstlenen ølham Aliyev
halkın büyük kısmının Yeni Azerbaycan’ın kuruculu÷unda seferber
olunmasında çok verimli çalıúmalar yapıyordu. 2000 yılında YAP’ın seçim
kampanyasına bir tek ølham Aliyev liderlik yapıyordu. Onun baúkanlı÷ıyla
YAP bu seçimlerde muazzam zafer kazandı ve Millî Meclise büyük
ço÷unlukla girdi.
ølham Aliyev Millî Meclis’in milletvekili oldu÷u dönemde geniú ve çok
yönlü çalıúmalar yapmıútır. O hep halkının içinde bulunmuú, onun
sorunlarıyla ilgilenmiú, halkın sosyal yardıma muhtaç kesimlerine devamlı
yardımda bulunmuútur. Aynı dönemde ølham Aliyev’in halkın çeúitli
tabakalarının temsilcilerine, göçkünlere, göçkün olmak zorunda kalmıúlara
ve Karaba÷ savaúı gazilerine özeni, Karada÷ ilinde ve ülkenin di÷er
bölgelerinde yaptı÷ı kuruculuk çalıúmaları halka verilen büyük de÷erin
belirtisidir.
Millî Meclisin Uluslararası øliúkiler ve Parlamentolar-arası øliúkiler
Daimi Komisyonu üyesi olmuú ølham Aliyev’in Avrupa Konseyi’nin
Parlamento
Asamblesi’nde
(AKPA)
Azerbaycan
Parlamentosu
Temsilcili÷i’nin baúkanı olarak halkı adına yaptı÷ı azim ve cesur
konuúmaları Azerbaycan’ın Avrupa’da saygısının daha artmasına büyük etki
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yaptı. ølham Aliyev’in yılmaz, azimli konuúmaları sayesinde Ermeni
iúgalcileri Avrupa Birli÷i’nde ifúa olunmuú, Azerbaycan’ın ayrılmaz parçası
olan Da÷lık Karaba÷ hakkında, uydurma “Da÷lık Karaba÷ Sorunu” hakkında
Batı kamuoyunda dönüú yapılmıú, bu soruna do÷ru siyasal yanıt verilmiú,
onun çözümü yolunda önemli adımlar atılmıútır. Avrupa Konseyi’nde
Ermenistan’ın iúgalci, saldırgan devlet olarak tanınmasında, Ermeni
terörcülü÷ünün
uluslararası
terörizmin
bir
parçası
oldu÷unun
kanıtlanmasında, denetim dıúında kalan Da÷lık Karaba÷ üzerinden
uyuúturucu transferinin yapıldı÷ının ve terör yuvasına dönüúmesinin
Avrupa’ya ve dünyaya duyurulmasında ølham Aliyev’in büyük hizmetleri
olmuútur. Avrupa Konseyi’ndeki çalıúmaları, Avrupa Konseyi Parlamento
Asamblesi’ndeki objektif ve de÷erli konuúmaları ølham Aliyev’e Batılı
politikacılar arasında büyük saygı kazandırdı. Bunun sonucunda o, A
Konseyi Parlamentosunun eú baúkanı seçildi (Ocak, 2003).
ølham Aliyev Cumhurbaúkanı Haydar Alliyev’in gençler politikasının
gerçekleútirilmesinde eúsiz özverilerde bulunmuútur (ve bu alandaki
çalıúmalarını úimdi de baúarıyla sürdürüyor!). 1997 yılında Azerbaycan
Cumhuriyeti Millî Olimpiyat Komitesi’nin baúkanı yapılan ølham Aliyev
kısa bir süre içinde bu alanda da büyük bir baúarı kazandı. Onun yorulmaz
ve gergin eme÷i sayesinde kısa bir süre içinde Azerbaycan sporu
kalkındırıldı, dünyada ün kazandı. Azerbaycan sporcularının uluslararası
yarıúmalardaki büyük baúarıları ølham Aliyev’in baúkanlı÷ını yaptı÷ı spor
harekâtının, her úeyden önce, büyük politikasının zaferidir.
ølham Aliyev ileriyi gören devlet adamı ve politikacı gibi sa÷lıklı
gençlik yetiútirmek, bununla da halkımızın sa÷lıklı gelece÷ini sa÷lamak için
sporu halk harekâtına dönüútürmek politikası yürütüyor. Onun önerisiyle bir
tek baúkent Bakü’de de÷il, aynı zamanda ülkenin tüm bölgelerinde olimpiyat
spor – sa÷lık tesislerinin kurulması, sporun çeúitli dallarının geliúmesi için
kuvvetli teknik temel yapılması halkın sa÷lıklı gelece÷ine yönelik zeki ve
ileriye dönük politikanın parlak belirtisidir.
ùimdi Azerbaycan’ın uluslararası yarıúmalarda sporun çeúitli
alanlarında yüksek konumu, Bakü’nün dünyada önemli uluslararası
yarıúmaların yapıldı÷ı merkeze dönüúmesi Azerbaycan’ın ününe ün katıyor,
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onun uluslararası otoritesine olumlu etki yapıyor. Bu ølham Aliyev’in
gençler politikasının en büyük baúarılarından biridir.
ølham Aliyev 2003 yılının cumhurbaúkanı seçimlerine kadar da
uluslararası iliúkilerin tarihî alanda derin bilgiye sahip profesyonel politikacı
gibi dünya çapında büyük saygı ve otorite kazanmıútı. O bu dünyanın birçok
ülkelerinde resmî gezilerde, o sıradan devlet gezilerinde bulunmuú, çok
sayıda uluslararası sempozyum ve kongrelerde bildiriler sunmuú, ülkemizin
ekonomik ve siyasal çıkarlarını azimle savunmuútur.
ølham Aliyev Azerbaycan Cumhuriyeti Millî Meclisi’nin (1.ve 2.
Dönem) milletvekili olmuú, AKPA’de Azerbaycan Parlamentosu Daimi
Temsilcili÷i’nin Baúkanı ve AKPA’nin eú baúkanı olarak verimli çalıúmalar
yapmıútır. Daha önce de belirtildi÷i gibi, Azerbaycan halkı karúısındaki
hizmetleri göz önünde bulundurularak ølham Aliyev 2003 yılında
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Baúbakanı olmuútur.
Bununla da, yalanlanamaz bir gerçektir ki o zaman – 2003 yılında yeni
cumhurbaúkanının önünde çok büyük zorluklar duruyordu. Azerbaycan gibi
her iki taraftan – tüm co÷rafi yönlerden a÷ır baskıya u÷rayan, zengin
servetlerine her kesin göz dikti÷i stratejik co÷rafyanın yöneticisi olmak
kolay de÷ildi. Öte yandan, ølham Aliyev cumhurbaúkanlı÷ına baúladıktan 2
ay sonra dünya tarihinin büyük úahsiyeti, tüm dünya Azerbaycanlılarının
lideri Haydar Aliyev vefat etti. Gezegenimizin politika camiasında,
diplomasi dünyasında büyük bir boúluk oluútu. Bu büyük kayıp tüm
halkımızı, tüm Azerbaycanımızı sarstı. Haydar Aliyev’den sonra yönetimi
onun gibi sıkı tutmak, baúarılı politik ataklar yapmak, ba÷ımsızlı÷ımızı,
ulusal çıkarımızı onun gibi korumak (hem de böylesine hızla de÷iúen
dünyada!), zor anlarda onun gibi kurtuluú yolu bulmak, tabii ki kolay
de÷ildi! Böylece, yeni cumhurbaúkanını ileride çok zor ve çok a÷ır sınavlar
bekliyordu. Tek kelimeyle, ølham Aliyev çok güçlü bir tarihî kiúilik olan
Haydar Aliyev’den sonra yönetime geliyordu.
…Cumhurbaúkanımız
ølham
Aliyev’in
cumhurbaúkanlı÷ına
baúlamasından geçen zaman tabii ki, yeni önderin tüm alanlarda kendisini
onaylaması için o kadar da büyük bir süre de÷il! Fakat geçen süre ølham
Aliyev’e yetti ki henüz baúbakanken açıkladı÷ı gibi, Haydar Aliyev yoluyla
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yürüdü÷ünü, Ulu Önder’in tüm vasiyetlerine sadık oldu÷unu somut
çalıúmalarıyla, yaptı÷ı büyük iúlerle kanıtlasın!
Biz bunun geçen yıllar içinde Cumhurbaúkanı ølham Aliyev’in
baúkanlı÷ında azimle, durmadan, takılmadan, sapmadan nasıl derler,
düúmanları sevindirmeden Haydar Aliyev’in bıraktı÷ı yolla yürüdük ve
baúarıdan baúarıya koútuk. Tek kelimeyle, Haydar Aliyev’siz yaúadı÷ımız
geçen yıllar içinde Haydar Aliyev politikasının yeni yeni zaferlerinin tanı÷ı
olduk, zor sınavlardan baúarı kazandık! Dünya gördü ki Azerbaycan’da
Haydar Aliyev zamanında oldu÷u gibi, yine güçlü politik yönetim var,
ülkede istikrar korunuyor, bu ülkeyle iúbirli÷i yapmaya de÷er!
Bugün dünya kendi geliúim hızına göre her kesten daha ileride olan
Azerbaycan’la iúbirli÷ine çalıúıyor. Bu kısa zaman içinde – topu topuna 8
yılda kazanılmıú büyük baúarıdır. Oysa baúarı da de÷il, sıçrayıútır. Bu
sıçrayıú cumhurbaúkanının çok büyük zaferidir!

ølham Aliyev Politikası Aydınlı÷ın, Azim ve Ulusal Çıkarlara Sadakat
Örne÷idir.
Geçen yıllar içinde Cumhurbaúkanı ølham Aliyev’in ileriyi görür dıú
politikası potansiyeli çok zor sınavlar gördü. Ülkemizin baúkanı büyük
devlet adamı Haydar Aliyev’in uzun uzadıya düúünerek, uzun bir süre için
hazırladı÷ı ve hiçbir alternatifi olmayan dıú politika stratejisini kuyumcu
gözüyle gerçekleútirdi. Çok zorluklarla karúılaútı, fakat yolundan sapmadı ve
zafer kazandı. Bazı devletler Haydar Aliyev’den sonra Azerbaycan’ı ba÷ımlı
yapmak için çok sayıda giriúimlerde bulunsalar da, ølham Aliyev’in azimli,
yılmaz ve cesur gidiúleri sonucu geriye çekilmek zorunda kaldılar.
Azerbaycan’ı yolundan döndüremediler.
Azerbaycan devletinin cumhurbaúkanı karúılaútı÷ı tüm sorunların
çözümünde aydınlık, azim, cesurluk ve ulusal çıkarlara sadakat sergilerdi.
Halkımız ve Azerbaycanımız için gereken de zaten buydu!
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev’in politika alanındaki baúarılarının
önemli nedeni bu ki, o ça÷daú dünyada yapılan politik ve ekonomik süreçleri
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çok iyi biliyor, küreselleúme ve entegrasyon sonucu dünyada yapılacak tüm
de÷iúimleri önceden görüyor ve Azerbaycan’ı bu de÷iúimleri karúılamak için
hazırlayabiliyor. Düúünüyoruz ki Azerbaycan halkının en büyük úansı úu ki
onun Cumhurbaúkanı bugün hızla de÷iúen, dinamik dünyanın nabzını
tutabiliyor. Ça÷daú, atik ve cesur devlet adamı gibi uluslararası iliúkilerde
hızla boy gösteren de÷iúimleri vatanının ve halkının yararına ustalıkla
kullanmasını biliyor. Bununla ona “kendisi kadar güvenen” Ulu Önder’in
politik vasiyetini úerefle yerine yetiriyor!
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev “Da÷lık Karaba÷ Sorunu”yla ilgili
prensipli konumunu daha Avrupa Birli÷i’nin Parlamento Asamblesi’ndeki
çalıúmaları zamanı sergilemiúti. Azerbaycan’ın bu konuda haklı oldu÷unu,
ülkemizin iúgale u÷radı÷ını, topraklarımızın %20’den fazlasının iúgal
olundu÷unu, 1 milyondan fazla göçmenin kendi vatanında evsiz barksız
bırakıldı÷ını Avrupa toplumuna, tüm dünyaya ulaútırmakta ølham Aliyev
eúsiz rol oynadı. Azerbaycan Cumhurbaúkanı’nın konumu Azerbaycan
halkının konumudur: Biz topraklarımızın düúmanın pis pençesinde
kalmasına yol vermeyece÷iz! Cumhurbaúkanı ølham Aliyev Da÷lık Karaba÷
sorunuyla ilgili kendi yaklaúımını ve de÷iúmez konumunu daha bir süre önce
Röyter ajansına yaptı÷ı konuúmasında tüm sertliyle bir daha vurgulamıútı:
Da÷lık Karaba÷ hiçbir zaman ba÷ımsızlık kazanamayacaktır. Toprak
bütünlü÷ümüz ve ba÷ımsızlı÷ımızla ilgili hiçbir zaman, hiçbir taviz
verilmeyece÷iz ve uluslararası birlik Da÷lık Karaba÷’daki askerî rejimi
hiçbir zaman kendisinin bir parçası gibi tanımayacaktır. Biz topraklarımızın
iúgal olunması olgusuyla razılaúamayız ve sabrımızın da bir sonu vardır…
Onu da belirtelim ki Azerbaycan’ın cumhurbaúkanı halkın iste÷ini
belirterek bu halkı konumunu tüm yüksek düzeyli görüúmelerde, katıldı÷ı ve
konuúma yaptı÷ı tüm uluslararası toplantılarda kesinlikle beyan ediyor,
dünyada yapılan ikili yaklaúım oyunlarını cesaretle eleútiriyor.
Tarihçi cumhurbaúkanı tüm dünyaya beyan ediyor ki Ermeniler Güney
Kafkasya’ya 19. yüzyılın baúlarından baúlayarak tehcir edilmiúler. Bugün
Ermenistan Cumhuriyeti olarak adlandırılan devletin yerleúti÷i bölge de
tarihî Azerbaycan topraklarıdır, eski ørevan Hanlı÷ı’nın topraklarıdır, bizim
arazimizdir. Biz Ermenilere kendi, öz topraklarımızda ikinci Ermeni devleti
kurmaya müsaade etmeyece÷iz.
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Cumhurbaúkanı bu tarihi gerçe÷i 9 Mart 2007 yılında onun önerisiyle
yapınan Dünya Ülkelerindeki Azerbaycan ve Türk Diasporalarının
Baúkanlarının Bakü Forumu’nda tüm açıklı÷ıyla bir daha beyan etti.
Halkımızın ulusal çıkarlarını savunana Azerbaycan Cumhurbaúkanı’nın
Ermenistan – Azerbaycan Da÷lık Karaba÷ sorunuyla ilgili gösterdi÷i cesur
tepkiler sayesinde dünyanın büyük güç merkezleri de Ermeni yanlısı
konumlarından çekilmek zorunda kaldı.
Tüm halkımız Da÷lık Karaba÷ Sorunuyla ilgili yılmaz ve yo÷un siyasal
irade sergileyen Cumhurbaúkanı ølham Aliyev’in bu cesur konumunu büyük
memnunlukla alkıúlıyor...
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev bugün tüm Türk dünyasının önde giden
büyük politikacısıdır.
Onu da belirtelim ki cumhurbaúkanımızın Da÷lık Karaba÷ Sorunuyla
ilgili yılmaz ve cesur konumunu onu Azerbaycan ve Türk diasporalarının
çalıúmalarını koordine etmek önerisini vermesi ve 9 Mart 2007 yılında Bakü
Forumu’nun yapılmasını baúarması da net olarak sergilemekte. Onun bu
alandaki çalıúmaları tüm Türk dünyasının daha parlak bir gelece÷inin
güvencesidir.
Azerbaycan halkı kendi cumhurbaúkanının ülkenin enerji
güvenli÷ini sa÷lamak amacıyla birçok dıú ülkelerin baskıları karúısında
geri çekilmemesini, tam tersi baskıya aynı derece azim ve cesaretle yanıt
vermesini büyük saygı ve sevgiyle karúılıyor…
Çok kuvvetli uluslararası baskılara ra÷men yakın komúularla tarihî ve
iyi komúuluk iliúkilerinin korunması, devletimizin ba÷ımsız politika
yürütmesi de zekânın, azim ve cesurlu÷un örne÷idir.
Daha bir kes hatırlatmak isterim ki Azerbaycan’ı yönetmek, çoklarının
düúündü÷ünün tam tersi olarak, kolay de÷ildir. Unutmamalıyız ki biz ça÷daú
dünyada tam oturmuú yöneticilik yasama geleneklerini daha yeni yeni
sahipleniyoruz. Öte yandan Azerbaycan, nasıl derler, gezegenin uzak bir
köúesinde “unutulup kalmıú” ülkelerden de de÷il. Bizim ülkemiz hem
askeri strateji öneme, hem elveriúli co÷rafi konumuna, hem de zengin
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servetlerine (özellikle enerji rezervlerine!) göre jeopolitik çeliúkilerin,
büyük çıkarların dü÷ümlendi÷i mekândır, hem de bugünkü
küreselleúen dünyada! Odur ki bu bölgede dıú politika her úey demektir!
Daha kesin söyleyecek olursak, baúarılı dıú politika yapmadan
Azerbaycan’da istikrarı, iç geliúimi, ekonomik geliúmeyi sa÷lamak
imkânsızdır. Bu tüm tarih boyunca kanıtlanmıú bir gerçektir! Bu
gerçe÷i Ulu Önder hiçbir zaman unutmazdı. Bunu Cumhurbaúkanı
ølham Aliyev de her zaman göz önünde bulundurmaktadır.
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev yılmaz ve amacından úaúmaz çalıúmaları
net olarak kanıtlıyor ki büyük Önderimiz Haydar Aliyev gibi, o da bu alanı –
dıú politikayı hep dikkat oda÷ında tutuyor, Azerbaycan’ın uluslararası
iliúkilerini ustalıkla dengeliyor, ülkemizde baúarılı – ulusal çıkarlarımıza
uygun dıú politika yapılmasını tercih ediyor. Baúka bir deyiúle, yaúadı÷ımız
dünyada ba÷ımsızlı÷ımızın ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında dıú
politika büyük etkendir. Bu daha önce de belirtti÷imiz gibi, Azerbaycan’ın
tüm tarihi boyunca kanıtlanmıú, sınanmıútır. Boúuna de÷il ki
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev hep özel olarak vurguluyor: Azerbaycan
kendi ulusal çıkarlarına uygun ve çıkarlarının korunmasına yönelik
politika gerçekleútiriyor. Böylesine pragmatiklik Azerbaycanımıza hava, su
kadar gereklidir!
ølham Aliyev’in Cumhurbaúkanlı÷ı Döneminde Azerbaycan –
Türkiye øliúkilerinin Daha da Geliúmesi
Türkiye – Azerbaycan kardeúli÷i yüzyılların denemesinden çıkmıú,
Sovyet döneminde yapılan tüm propaganda ve yasaklardan, toplu hapis ve
kurúuna dizilmelerden, sürgün ve tehcirlerden geçmiú, Azerbaycan
ba÷ımsızlık kazandıktan sonra yeni politik ortamda iki devlet arasında direk
iliúkiler kurulmuú, ça÷daú aúamadaysa bu dostluk ve komúuluk iliúkileri sıkı,
beraber hukuklu, verimli iúbirli÷ine dönüúmüútür.
2011 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin ba÷ımsızlı÷ı 20. yılını
doldurdu. Dikkat edersek Azerbaycan’ın ba÷ımsızlı÷ını tanıyan ilk devlet
Türkiye Cumhuriyeti olmuútur, o zaman bu iliúkilerin geliútirilmesinde her
iki devletin yaptı÷ı politikanın, karúılıklı gezi ve imzalanmıú anlaúmaların ne
denli önemli oldu÷unu görebiliriz. E÷er Azerbaycan – Türkiye iliúkileri, onu
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“Bir millet – iki devlet” sloganı üzerine kuran Haydar Aliyev’in
cumhurbaúkanlı÷ı döneminde geliútirilip, pekiútirilmiúse, ølham Aliyev’in
cumhurbaúkanlı÷ı döneminde bu iliúkiler sıkı iúbirli÷ine dönüúmüú ve ça÷daú
aúamada yükselen hatla geliúmeye baúlamıútır. Bu iliúkilerin her iki devletin
arasında sıkı politik, ekonomik, bilimsel, kültürel, askerî, dinî ve s. iliúkilerin
pekiúmesini sa÷lamıútır. 2005 yılının ùubatı’nda Türkiye Büyük Millet
Meclisi Baúkanı Bülent Arıç’ın Azerbaycan’a resmî gezisi1, Temmuz’da
Türkiye’nin Baúbakanı Recep Tayyip Erdo÷an’ın Azerbaycan’a resmî
gezisi2 ve Azerbaycan Cumhurbaúkanı ølham Aliyev’le beraber yaptı÷ı basın
toplantısı3, her iki cumhurbaúkanının Kuzey Kıbrıs’a ait düúünceleri4
devletlerimizin aynı konum sergilediklerini, Türkiye ile Azerbaycan
arasındaki iliúkilerin tüm alanlarda baúarıyla sürdürülmesini bir daha
kanıtladı. 2006 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaúkanı Ahmet
Necdet Sezer’in Azerbaycan’a iki günlük gezisi5, Mayıs ayındaysa
Türkiye’nin Baúbakanı Recep Tayyip Erdo÷an’ın Azerbaycan
cumhurbaúkanıyla görüúmesi6 Azerbaycan – Türkiye iliúkilerinin çok yüksek
düzeyde olmasını ve her iki devletin bölgede önemli güç merkezine
dönüútü÷ünü gösterdi.
2007 yılının Mart ayında Ankara’da “Azerbaycan ile Türkiye Tarihinde
Ermeni Meselesi”nin görüúülmesi7, Bakü’de Dünya Azerbaycan ve Türk
Diaspora Kurumları Baúkanlarının 1. Forumunun yapılması8, Recep Tayyip
Erdo÷an’ın Da÷lık Karaba÷’ın iúgaline son verilmeyince Ermenistan’la
sınırın açılmayaca÷ını beyan etmesi9, Türkiye Cumhurbaúkanı Abdullah
Gül’ün Azerbaycan’a ilk resmî gezisi10, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye
Cumhuriyeti arasında 2007 yılının Kasım ayında Bakü úehrinde imzalanmıú
belgeler hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaúkanı’nın 26 Aralık

1

Azerbaycan, 15 ùubat 2005, s. 5.
Azerbaycan, 29 Haziran 2005, s. 4.
3
Azerbaycan, 1 Temmuz 2005, s. 2-3.
4
Azerbaycan, 19 Temmuz 2005, s. 1.
5
Azerbaycan, 5-6 Nisan2005, s. 1.
6
Azerbaycan, 6 Mayıs 2005, s. 3.
7
Halk Gazetesi, 3 Mart 2007, s. 10.
8
Azerbaycan, 10 Mart 2007, s. 1.
9
Azerbaycan, 7 Kasım 2007, s. 7.
10
Azerbaycan, 7 Kasım 2007, s. 1; Halk Gazetesi, 16 Kasım 2007, s. 1.
2
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2007 yılı tarihli direktifiyle11 Azerbaycan ve Türkiye iliúkilerinde strateji
iúbirli÷inin yeni aúamasının baúlatıldı÷ını, kardeú Türkiye’nin Azerbaycan’ın
en büyük müttefiki ve dostu oldu÷unu ve Azerbaycan – Türkiye birli÷inin
pekiútirilmesinin tüm Türk dünyası için çok önemli oldu÷unu gösterdi.
Bir tek 2008 yılında Türkiye ile Azerbaycan arasında devlet ve hükümet
baúkanları düzeyinde 10’dan fazla karúılıklı gezi yapılmıútır, bakanlar
düzeyindeki gezilerse 30’dan fazladır. 2008 yılında østanbul’da Azerbaycan
– Türkiye Hükümetler-arası Komisyonun 5. toplantısının yapılması12,
Türkiye’nin Baúbakanı Recep Tayyip Erdo÷an’ın Nahçıvan Özerk
Cumhuriyeti’ne13
ve
Azerbaycan’a14
iú
gezileri,
Azerbaycan
Cumhurbaúkanının Bakü – Tiflis – Kars demiryolunun Türkiye tarafının
temel atma törenine katılımı15 Türkiye’nin Da÷lık Karaba÷ sorununu kısa bir
sürede çözmeye çalıútı÷ını ve Azerbaycan – Türkiye iliúkilerinin en yüksek
düzeyde oldu÷unu gösterdi. Fakat Azerbaycan – Türkiye iliúkilerinin
yükselen hatla geliúti÷ini gören dıú kuvveler çeúitli sabotajlar düzenleyerek
bu iliúkilere gölge düúürmeye çalıútılar. Azerbaycan – Türkiye kardeúli÷i ve
bundan ileri gelen, stratejik düzeye kadar çıkan iliúkiler bu iki ülkenin
çıkarlarına ne kadar uyuyorduysa, Türk düúmanı çevreler bu iliúkileri büyük
kıskançlıkla karúılıyorlardı. Geçen 20 yıl içinde iki kardeú halkın arasını
bozmak için yeterince çaba harcanmıútı. Örne÷in, 14 Ekim 2009 yılında
Bursa’da yapılan Türkiye Ermenistan millî maçı sırasındaki olaylar
Azerbaycan ve Türkiye arasında bayrak tartıúmasına ve her iki devlet
arasındaki iliúkilerin gerginleúmesine neden oldu. Fakat üçüncü tarafın
karıúmasıyla baúlatılan bu gerginlik fazla sürmedi. 28 Ekim’de bayrak
tartıúması bitti bile. Fakat ister Ermeni lobisinin, isterse de Azerbaycan ve
Türkiye karúıtı a÷ların tüm giriúimleri faydasız oldu, tam tersi,
Azerbaycan’la Türkiye arasındaki iliúkiler hep yükselen hatla geliúti. O
sırada da Türkiye ve Azerbaycan arasında sınır kapılarının açılmasına ait
imzalanan protokoller Azerbaycan’da sakin karúılanmadı. Türkiye
yönetimini atılan adımlara göre Azerbaycan hükümeti ve halkı kınadı.
Türkiye ve Ermenistan sınır kapılarının açılmasına ait protokollerin

11

Azerbaycan, 30 Aralık 2007, s. 1.
Azerbaycan, 12 Nisan 2008, s. 3.
13
Azerbaycan, 4 Haziran 2008, s. 3.
14
Azerbaycan, 21 A÷ustos 2008, s. 2.
15
Azerbaycan, 25 Temmuz 2008, s. 1.
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imzalanmasında ilgili olan çevrelerin amacı Azerbaycan’la Türkiye’yi
amacından vazgeçirmek, onların arasını bozmak, fırsat bulmuúken
çeliúkilere, memnunsuzluklara yol açmak, o sırada da Ermenilerin
çıkarlarına uyarak yeniden Türkiye ve Ermenistan arasında sınır kapılarının
açılması ve diplomatik iliúkilerin kurulması konusunu gündeme getirmekti.
Her iki devletin politik çevreleri vahit ve azimli konum sergileyerek
Türk düúmanlarının hayallerini suya düúürdüler. 2010 yılında “Dıú
politikanın ana amaçlarına yaklaúımda dayanıúma devam edecek” söyleyen
Türkiye’nin Büyük Britanya’daki Büyükelçisi Ünal Çeviköz Londra’daki
Direktörler Enstitüsü’nde “Azerbaycan ve Türkiye: øliúkilerinin
Parametrelerinin Yeniden Belirlenmesi” konulu Avrupa Azerbaycan Derne÷i
(AAD) tarafından düzenlenen törendeki konuúmasında konuya yaklaúımını
geçen sene Türkiye ve Ermenistan arasında imzalanmıú protokollerin iki
Türk devleti arasında iliúkilere etkisi yoktur, úeklinde belirtmiúti: “Ben
sadece úunu belirtece÷im ki Türkiye – Azerbaycan kardeúli÷ini ve
anlaúmasını hiçbir úey etkileyemez”. Ünal Çeviköz her iki ülkenin
cumhurbaúkanları ølham Aliyev ve Abdullah Gül’ün A÷ustos ayında
imzaladıkları Strateji øúbirli÷i ve Yardımlaúma Anlaúması’nı, BOTAù ve
ADNù’ın imzaladı÷ı enerji anlaúmalarını, Türk Dilli Ülkeler Toplantısı’nda
imzalanan strateji anlaúmasını buna örnek verebiliriz16.
2010 yılının en önemli, olaylarından birisi de Türkiye’nin Azerbaycan
politikasını kesinleútirmesi oldu. Resmî Ankara Azerbaycan’la ilgili somut
konumunu belirlerdi. ølin sonlarında Türkiye Dıú øúleri Bakanı Ahmet
Davuto÷lu Türkiye Azerbaycan iliúkilerinin düzenlenmesinin Karaba÷
sorununun çözümünde geliúmeye ba÷lı oldu÷unu bir daha beyan etti.
Azerbaycan – Türkiye iliúkilerinde bir ciddi geliúme de 16 A÷ustos 2010
tarihinde iki ülke arasında strateji iúbirli÷i ve yardımlaúma hakkında
anlaúmanın imzalanmasıydı. Azerbaycan ve Türkiye’nin askerî sanayisi
beraber silah – cephane üretim olanaklarını gerçekleútirmek hakkında
anlaúması savaú durumundaki Azerbaycan Cumhuriyeti için çok önemlidir.
Yeni dünya úartları Türkiye ve Azerbaycan yönetiminin iliúkilerinin dostluk
– kardeúlik çerçevesinden strateji iúbirli÷i düzeyine yükseltilmesini
gerektirir. Bu açıdan østanbul’da Türkiye, øran ve Azerbaycan Dıú øúleri

16

Azerbaycan 2010, 1 Kasım.
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Bakanlıkları arasında yapılan anlaúma büyük öneme sahiptir. Türkiye de
Karaba÷ sorununun çözümü sürecinde ciddi úekilde yer almaktadır. AGøT
Minsk Gurubu’nun yetersizli÷i fonunda Türkiye yeni formatta Karaba÷
sorunun çözümünde aktif diplomasi yapıyor17.
Savaú ortamında olan Azerbaycan Cumhuriyeti için Türkiye
Cumhuriyeti gibi güvenilir strateji iúbirlikçisinin olması çok önemlidir. Her
iki devletin güvenlik ve refah hakkında çıkarları ortaktır. Boúuna de÷il ki
ølham Aliyev 2004 yılının Kasım ayında Türkiye’nin Jandarma
Kuvvetleri’nin Baúkomutanı, Orgeneral Fevzi Türker’in baúkanlı÷ında18,
2005 yılının Mart ayında Askerî Deniz Kuvvetleri’nin Komutanı Amiral
Özdem Örnek’in baúkanlı÷ında heyeti19, aynı yılın Mayıs ayında Türkiye
Silahlı Kuvvetler Baú Karargâh komutanının yardımcısını, Orgeneral ølker
Baúbu÷’u20, Temmuz’daysa Türkiye Savunma Bakanı Vecdi Gönül’ü21,
2006 yılının Nisan ayında Türkiye Ulusal Güvenlik Teúkilatı’nın Baúkanı
Emre Taner’22, 2007 yılında Türkiye Kara Ordularının ølker Baúbu÷
baúkanlı÷ında heyetini23 kabul etmiúti. “Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti
ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Ba÷laúıklık ve øúbirli÷i Anlaúması”nın
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin 1 ùubat 2008 yılı yasasının onaylanması24
Azerbaycan – Türkiye iliúkilerinin sa÷lamlaútırılmasıyla bölgesel iúbirli÷ine
büyük arma÷an oldu.
Ça÷daú dönemde Azerbaycan’la Türkiye arasında ekonomik iúbirli÷i de
artmaktadır. 2006 yılının Nisan ayında østanbul’da Azerbaycan – Türkiye iú
formunun yapılması25, Mayıs ayında Avrasya Devletleri’nin 9. Ekonomik
Toplantısı’nın iúe baúlaması26, Haziran ayında Do÷u Batı enerji koridorunun
güvenli÷i konularına ait sempozyumun yapılması27, 2007 yılının Aralık
ayında Türkiye’nin Tarım ve Köyiúleri Bakanı Mehmet Erkin’in Azerbaycan
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Gündem, Türkiye – Azerbaycan øliúkileri Yeni Aúamada, 01.05.2011.
Azerbaycan, 25 Kasım 2004. s. 1.
19
Azerbaycan, 30 Mart 2005, s. 1.
20
Azerbaycan, 19 Mayıs 2005, s. 1.
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Azerbaycan, 21 Temmuz 2005, s. 1.
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Azerbaycan, 12 Nisan 2006, s. 1.
23
Azerbaycan, 7 Mart 2007, s. 1.
24
Azerbaycan, 14 Mart 2008, s. 1.
25
Halk Gazetesi, 12 Nisan 2006, s. 4.
26
Azerbaycan,9 Mayıs 2006, s. 4.
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Azerbaycan, 22 Haziran 2006, s. 7.
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gezisi28, 2008 yılının Nisan ayında sosyal savunma alanında Azerbaycan –
Türkiye Daimi Komisyonu’nun 5. Toplantısı’nın yapılması29, Bakü’de Türk
Dilli Devletlerin Geliúmesinde Liderlerin Rolü konulu 3. Uluslararası
Bilimsel Teorik Konferansı’nın yapılması30 Azerbaycan – Türkiye ekonomik
iúbirli÷inin geliútirildi÷ini ve her iki ülkenin katılımıyla gerçekleútirilen
küresel enerji projelerinin bölgede barıú ve istikrarın korunmasına hizmet
verdi÷inin göstergesidir. 13 Haziran 2006 yılında Bakü’den baúlayıp
Ceyhan’da biten ve 3 devlet (Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye)
topraklarından geçen Bakü – Tiflis – Ceyhan petrol boru hattı Ba÷ımsız
Devletler Birli÷i ve Rusya topraklarından geçmeden iki devleti birleútiren ilk
petrol boru hattıdır.
2004 yılının Aralık ayında Ankara’da Ulu Önderimiz Haydar Aliyev
Müzesi’nin açılması, 2005 yılında østanbul’un Beúiktaú belediyesinde
“Azerbaycan - Türkiye Dostluk Parkı”nda Atatürk ve Haydar Aliyev’in
büstünün koyulması31 Azerbaycan – Türkiye kardeúli÷inin net örne÷idir32.
2012 yılında Türkiye’de Hocalı Soykırımı yıldönümüyle ilgili toplu
törenlerin yapılması, o sıradan da Fransa senatosunda uyduruk “Ermeni
Soykırımı”yla ilgili kararlara Azerbaycan’ın tepkisi Azerbaycan – Türkiye
kardeúli÷inin sonsuz ve yılmaz olu÷unu bir daha kanıtladı. Kardeúlik örne÷i
olarak Hocalı faciasının 20. yıldönümü nedeniyle “Hepimiz
Azerbaycanlıyız”, “Hepimiz Hocalıyız” sloganları Türkiye’nin her yerinden
duyuldu. Türkiye’nin Azerbaycan’daki Büyükelçisi Hulusi Kılıç belirtti ki
“Fransa senatosu 20 yıl önce yapılmıú Hocalı katliamını görmeyerek, 100 yıl
önce yapıldı÷ı iddia edilen ve kanıtlanmamıú konuyla ilgili karar kabul
ediliyor. Bu co÷rafyada Türkiye’yi kaybeden Azerbaycan’ı, Azerbaycan’ı
kaybedense Türkiye’yi kaybeder. Karaba÷ sorunu bizim de sorumunuz ve bu
sorunun kısa bir sürede çözümünü istiyoruz. Ermenistan’la sınır
kapılarımızın kapatılması bizim kardeúli÷imizin örne÷idir. Sorun
çözülmeyince, sınır kapılarımız açılmayacak. Türkiye’ye bununla ilgili çok
sayıda baskılar yapılmıú, fakat Türkiye bu baskılara gö÷üs gerecek”. Fransa
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Azerbaycan, 29 Aralık 2007, s. 6.
Azerbaycan 2008, 24 Nisan, s.8.
30
Paritet, 2008, 31 A÷ustos, s.1.
31
Azerbaycan 2005, 5 Ocak, s.1.
32
Azerbaycan 2004, 12 Aralık, s.15.
29
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Senatosu’nun
uyduruk
“Ermeni
Soykırımı”nın
inkârına
göre
cezalandırmayla ilgili yanlıú ve asılsız kararına Türk dilli devletlerden ilk
olarak Azerbaycan hükümeti ve devleti konumunu belirtmiútir. Ermeni
lobisinin ve Türk düúmanlarının son zamanlarda, yani Fransa Senatosu’nda
yasanın kabulünden sonra baúlamıú oldukları planlarının bozulması da
gösterdi ki Azerbaycan – Türkiye iliúkilerini bozmaya yapılan çabalar
boúunadır. Bu devletimizin Türkiye’ye olan kardeúlik iliúkilerinin net
örne÷idir.
ùimdi Azerbaycan – Türkiye iliúkilerinde önemli tartıúma konusu bu iki
Türk devleti arasındaki dostluk ve kardeúlik iliúkilerinin doru÷una
ulaútırmaktır.

Azerbaycan ve Türk Tarihçileri Arasında øúbirli÷i Konuları: Tarih
Ça÷daú Durum, Perspektifler
Türkiye – Azerbaycan iliúkileri küresel, politik, ekonomik ve kültürel
kurallara uyarak devam ediyor ve geliúiyor. Bir soydan kaynaklanan etnik
ortaklıkla, dil ve kültür gibi manevi de÷erlerle birbirine sıkı sıkıya ba÷lı olan
Azerbaycan ve Türkiye devletleri yalnız yakın komúuluk iliúkilerini de÷il,
ülkelerimizin daha da yakınlaúmasını sa÷layan manevi etkenleri de göz
önünde bulundurarak, tarihî iliúkileri daha yüksek düzeye ulaútırılması için
karúılıklı úekilde tüm gerekir adımlar atılmıútır. Cumhurbaúkanı ølham
Aliyev’in de belirtti÷i gibi: “Azerbaycan – Türkiye øliúkilerinin dünyada
benzeri yoktur”.
Azerbaycan’ın Türkiye ile iliúkileri birçok alanlarda sıkı ve verimli
iúbirli÷ine dayansa da, tarih alanındaki iúbirli÷i hakkında bunu
söyleyemeyiz. Bu da Azerbaycan tarihçileri ve Türkiye tarihçileri arasında
bazı projelerin gerçekleútirilmesini gerektirir.
Azerbaycan ve Türk
tarihçileri arasında iúbirli÷inin güçlendirilmesine ait bazı öneriler:
1) Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak tarihinin yazılması;
2) Türk dünyası tarihçilerinin birli÷inin kurulması;
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3) Karaba÷ sorununa ait ortak çalıúmalar;
4) Uyduruk “Ermeni Soykırımı”na ait ortak çalıúmalar;
5) Azerbaycan’da basılan önemli kitapların Türkçeye çevrilmesi ve
baskısı. O sırada da Türkiye’de basılan tarih eserlerinin Azerbaycan diline
çevrilmesi ve baskısı;
6) Karúılıklı olarak yüksek lisans veya doktora e÷itimi (Azerbaycanlılar
Türkiye’de, Türkler Azerbaycan’da);
7) Azerbaycan bilim adamlarının Rusya arúivlerinde olan Türkiye’yle
ilgili belgelerin getirilmesinde görevlendirilmesi;
8) Ortak úahsiyetlere ait paneller yapmak;
9) Her iki ülke için önemli olan úahıs ve olayların beraber anılması.
Cumhurbaúkanı
ølham
Kuruculu÷u ve Yeni E÷ilimler

Aliyev’in

Devlet

Yöneticili÷inde

Azerbaycan’ın Cumhurbaúkanı yaratıcı kiúiliktir. Cumhurbaúkanımız
dünyada hızla geliúen de÷iúimleri dikkatle izliyor, devlet yöneticili÷ini
zamanın talebine uygun úekilde mükemmelleútiriyor, eski irsi özgünce
geliútiriyor.
Azerbaycan Cumhuriyetinin Cumhurbaúkanı ølham Aliyev ülkemizin
tüm vatandaúlarının, tüm bölgelerinin cumhurbaúkanıdır.
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev daha ilk seçimler zamanı, seçim öncesi
görüúlerde halka “Ben Azerbaycan’ın her bir vatandaúının
Cumhurbaúkanı olaca÷ım!” sözünü vermiúti. Cumhurbaúkanımız geçen
yıllar içinde tüm somut çalıúmalarıyla, yaptı÷ı iúleriyle verdi÷i sözü
tuttu÷unu kanıtladı. O zaman ülkenin ekonomik olanaklarının o kadar da
geniú olmaması ra÷men yeni cumhurbaúkanı hemen halkın dar geçimli
tabakalarından, göçmenlerden, ö÷rencilerden, doktora ö÷rencilerinden,
doktorlardan baúlayarak devlet memurlarına kadar – herkesin emeklili÷ine,
maaúına, bursuna zam yaptı, refahını yükseltmek için acil önlemler aldı. Ulu
Önderin daha sa÷lı÷ında “halkın ulusal serveti” adlandırdı÷ı petrolden
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gelen gelir arttıkça ølham Aliyev halkın, denilebilir ki tüm kesimlerin
maaúlarına defalarca zam yaptı. Bu politika bugün de devam ettirilmekte.
Bugün liderimiz zeki yöneticilik çalıúmalarını ülkenin tüm vatandaúları
kendi refahlarının iyileúti÷ini anlıyorlar. Bu halk karúısında somut bir
hizmettir, büyük baúarıdır – her bir vatandaúın, her bir ailenin iyi
geçinmesi tüm ülkenin istikrarı demektir. Düúünüyoruz ki yol adil
vatandaú toplumunun kurulması için en do÷ru yoldur. Yani devlet
halkına o zaman iyi bir hizmet verebilir ki o her bir vatandaúın iyi
geçinmesine çalıúsın.
Bir konu hakkında daha. Refahı en iyi olan halk, en kudretli devlet o
halk, o devlettir ki orada orta kesim ço÷unluktadır. Ülkenin serveti bir
avuç tekelci gurupların elinde birikmiyor, ufak ve orta esnaflık engelsiz
olarak geliúiyor, devlet hazinesine vergi verenlerin sayısı artıyor…
Fakat geçit dönemlerinde tüm ülkelerde, genellikle iúgüzar insanlar,
yetki sahibi memurlar, de÷iúik gruplar “meydana” çıkıyor, yüklü servet
toplayarak ekonomik hayatta tekelcilik yapıyorlar. Nasıl derler “büyük
balıklar, küçük balıkları yutarlar”…
Bu açıdan Azerbaycan Cumhurbaúkanı’nın kendi ülkesinde orta
kesimin özel a÷ırlı÷ını ve rolünü artırmak yolunu tutması takdir
edicidir. Demek ki yakın gelecekte Azerbaycan’da halkın büyük bir
kısmı daha da iyi geçinecektir!
Azerbaycan aydınlarının bir temsilcisi olarak ben büyük bir gurur
duyuyorum ki yeni cumhurbaúkanı bu önemli alanı – halkın orta kesiminin
oluúturulması gibi önemli bir konuyu dikkat oda÷ında tutuyor.
Cumhurbaúkanımız halkına ilan etmiú ki: ùimdi bizim önümüzde duran
önemli konulardan birisi de orta kesimin oluúturulmasına yardım etmektir.
Güzel düúünülmüútür. Ekonomik atılımın ve refahın açarı da zaten bu!
Azerbaycan devletinin lideri politikada gayrı petrol sektörünün
kalkınmasını günlük denetimde tutuyor. Cumhurbaúkanı iç politikada oldu÷u
gibi, uluslararası ekonomik iliúkilerde de, iú forumlarındaki konuúmalarında
da bu alanın kalkınmasına özel bir önem vermekte. Ülke liderinin bu alanda
yaptı÷ı reformlar, yeni üretim alanlarının kurulmasına dikkatin artırılması,
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insan kapitalinin oluúturulmasına özel önem verilmesini ülkenin gelece÷ine
yönelik strateji geliúim bakıúıdır.
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev Azerbaycan’ın tarihî geliúmesinde yeni
ve oldukça gerekli bir programın yapılmasını amaç edinmiútir: do÷al tarihi
özelliklerine ve geleneklerine uygun olarak Azerbaycan’ın tüm bölgelerinin
ekonomik açıdan kalkındırılmasını baúarmak! Bu politikayı tüm halkımız
takdir ediyor! Yazarı ølham Aliyev olan bu devlet programının
gerçekleútirilmesi sonucu bölgelerimiz kalkınmak yanında, sınır boyun
topraklarımızın boúaltılmasını önleyecek, bölgelerde yeni yeni iúyerleri
kurulacak, halkın tümünün refah durumu iyileúecek, nüfuzumuz artacak, a÷ır
demografik duruma düúmüú Bakü’ye göç azalacak, bir sözle, yurdumuzda
demografik denge kurulacak, ülkenin sa÷lıklı iúçi kuvvesi – gençlerimiz
yurtdıúına gitmeyecek, Azerbaycan baútanbaúa geliúmiú refah ve güzel bir
ülkeye dönüúecektir.
Tüm dunların dıúında, bu adil politikanın gerçekleúmesi sayesinde halk
bütünleúecek, devleti çevresinde daha sıkı birleúecek, dayanıúmamız,
birli÷imiz daha da pekiúecek, memleketimiz daha kudretli ve yenilmez
olacaktır!
Bölgelerimizin ekonomik yükseliúi, burada en ça÷daú kültürel yaúam
tesislerinin kullanıma sunulması Azerbaycan’ı yakın gelecekte turizmin en
geliúmiú oldu÷u ülkelerden birisine dönüútürecektir. Halkın geliri hızla
artacak, halkımız iyi yaúayacaktır…
Sırası gelmiúken, Cumhurbaúkanı ølham Aliyev bölgelerin kalkınması
politikasının gerçekleútirilmesine, oysa daha Millî Olimpiyat Komitesi’nin
yönetimine getirilirken baúlamıútı. Azerbaycan’ın de÷iúik bölgelerinde
olimpiyat spor tesislerinin kurulması, tüm Azerbaycan gençli÷inin, o sıradan
da bölgelerde yaúayan geçlerin toplu úekilde spora yöneltilmesi, vatanın
gelece÷i için sa÷lıklı gençlik yetiútirilmesi politikası yapmakla ølham Aliyev
daha Millî Olimpiyat Komitesi’ne baúkanlık yaparken kanıtlamıútır ki o tüm
Azerbaycan’ı düúünüyor, ülkenin tüm bölgelerini kalkındırmak istiyor.
Bugünse Azerbaycan sporu tüm alanlarda dünyayı fethediyor. Bakü
dünyanın spor merkezine çevrilmiú…
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Devletimizin lideri cumhurbaúkanlı÷ına baúladı÷ı ilk günden baúlayarak
Azerbaycan’ın bölgelerine geziler yapmaya, halkla direk iletiúim kurmaya,
cumhurbaúkanlı÷ını yaptı÷ı vatandaúların sorunlarıyla bizzat ilgilenmeye
baúladı. Geçen yıllar içinde liderimiz, denilebilir ki Azerbaycan’ın tüm
bölgelerinde defalarca olmuú, her defasında yeni üretim ve kültürel tesislerin
temelini atmıú, belirledi÷i zamanlarda onların açılıúını yapmıútır. ølk
cumhurbaúkanlı÷ı seçimleri sırasında halkımıza 600 binlik yeni iúyerleri
sözünü vermiú cumhurbaúkanı sözünü tuttu. Bugünse daha memleketimizde
1 milyondan fazla yeni iúyeri açılmıú ki bunun da baya÷ı bir kısmı
bölgelerdedir…
Azerbaycan Cumhurbaúkanı binlerce yüksek da÷larla izole edilmiú
Hınalık’a yol, uzak Lerik’e do÷algaz hattı ve yol yaptıran, yeni modül
elektrik istasyonu inúa ettirmekle bölgeleri ıúıklandıran cumhurbaúkanıdır.
Her an halkını ve ülkesini kalkındırmak aúkıyla yaúayan cumhurbaúkanının
yaptı÷ı ve yapaca÷ı iúler saymakla bitmez…
Bölgelerimiz içinde Nahçıvan’a özel dikkat ve özen gösterilmelidir.
Topraklarımızın Ermeni Taúnak iúgalcileri tarafından iúgali sonucu öz
vatanından ayrı düúmüú Nahçıvan a÷ır abluka durumundadır. Yaúıyor ve
kalkınıyor. Bugün hızla geliúen, her gün daha güzelleúen Nahçıvan Ermeni
milletçileri için gözda÷ı, Azerbaycan içinse Namus kalesidir. Yakın
geçmiúte, burnunun ucundan öteyi göremeyen yöneticiler Nahçıvan’ı,
düúmanlarla mücadele ederek, zor kazandı÷ı özerklik statüsünü almaya,
Kengerli yurdunu Taúnakların hedefi yapmaya çalıúıyorlardı. Fakat
Tanrı’dan gelen kurtarıcı misyonunu yapan Haydar Aliyev vatanının bu
kutsal parçasını düúmandan korumayı baúardı. Ulu Önderimiz Azerbaycan’a
döndükten sonraysa Nahçıvan’a dikkati daha da arttı, onun savunmasını
kuvvetlendirdi. Ne güzel ki Cumhurbaúkanı ølham Aliyev Ulu Önder’in
Nahçıvan’la ilgili politikasını aynen uygulamakta. Cumhurbaúkanı
yönetimde oldu÷u sürede Nahçıvan’a defalarca gitti, ülkenin bu Namus
Kalesine devletin özenini ve dikkatini de artırdı, ablukada olmasına ra÷men
Vasif Talıbov’un yönetiminde büyük kuruculuk, bayındırlık çalıúmaları
yapan vatanperver o÷ullarımıza omuz verdi. Nahçıvanımız daha da geliúti,
bayındırlaútı, güzelleúti. ølham Aliyev bununla da kanıtladı ki Vatanın
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ayrılmaz parçası olan Nahçıvan hep onun dikkatindedir. Bunun sonucudur ki
bugün Nahçıvanımız gerçek anlamda kendi yeniça÷ını yaúıyor…
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev devamlı olarak vatandaú dayanıúmasını
sa÷lamlaútırmak politikası yapıyor. O toplumda çeliúkilere, gerginli÷e, so÷uk
iliúkilere kesinlikle karúıdır. Azerbaycan’ın parlak gelece÷i u÷runa tüm
halkımızı daha da sıkı birleútirmeye çalıúıyor.
Bellidir ki yakın geçmiúte ülkemizde iç durum bugünkünden tam
farklıydı. østikrarı sa÷lamak gerekiyordu. øúgalci Ermenilerin ve onların
yandaúlarının ülkemize karúı iúgaline gö÷üs germek, Azerbaycan’ın
ba÷ımsızlı÷ını korumak ve sa÷lamlaútırmak, iç savaúı önlemek için
gerekti÷inde, sert önlemler almak içini kısaca, ülkemizi “olmak veya
olmamak!” çarpıúmasını kazanması için, geçit döneminin kurallarına uygun
politika yapmak gerekiyordu. Ulu Önderimiz Haydar da zaten öyle yaptı.
Azerbaycan mahvolunmaktan kurtarıldı. Halkımız kurtuluú savaúını kazandı!
ùimdiyse zaman kökten de÷iúmiú. Devletimiz sa÷lamlaútırılmıútır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Güney Kafkasya bölgesinde en istikrarlı ve en
kudretli devlete – lider devlete dönüúmüútür. Buysa ülke içinde gerginli÷in
tam kaldırılması ve vatandaú dayanıúmasının kuvvetlenmesi için yeni
fırsatlar sunuyor. Azerbaycan Cumhurbaúkanı bu yönde de zeki ve cesur
adımlar atıyor.
Geçen yıllar içinde cumhurbaúkanının defalarca çıkardı÷ı genel aflar
sonucu çok sayıda vatandaúlarımızın özgürlü÷üne kavuúması bunun
kanıtıdır. Halkımız liderinin bu insanca adımlarını büyük memnunluk ve
mutlulukla karúılıyor. Cumhurbaúkanı ølham Aliyev’in af fermanları, aynı
zamanda, bir tek insanlık ve merhamet eylemleri de÷ildir. Toplumumuzun
manevi siyasal ortamına da çok ciddi etki yapmıú, vatandaú dayanıúmasının
daha da kuvvetlendirilmesine, ülkede genel bir insanca birleúmeye neden
olmuútur. En önemlisi de úu ki halkımızın kendi devletine sevgisi,
cumhurbaúkanına güveni artmıútır.
Azerbaycan Cumhurbaúkanı tüm yukarıda gösterilenlere ait kendi
ilkelerini net olarak açıklamıútır: “Her bir vatandaú benim için de÷erlidir.
Ben geçmiúle bugün arasında görülmeyen bir çizgi görüyorum. Eskiden
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çok yanlıúlar yapılmıú. Azerbaycan iç savaúın sınırlarındaydı. Ben suçlu
insanları özgür bıraktım. Bu onları siyasal suçlu olduklarını sandı÷ım
için de÷il. Hayır, ben fikrimi de÷iúmiyorum ve Avrupa Konseyi’nin
temsilcilerine de belirttim ki af etti÷im insanların bazıları siyasal suç
taúımıyorlar. Ben Azerbaycan’da çatıúma ruhunun kaldırılmasını
istiyorum. Önümüzde yeni görevlerimiz var, ülkemizi geliútirmeli,
insanlarımızı buna hazırlamalıyız. Biz ulusal barıúı baúardık ve bunu
pekiútirece÷iz. Bu yüzden de benim önerim, eski düúmanlık ve çeliúkileri
tarihe bırakmaktır. Bu benim amacımdır. E÷er karúı taraf bunu
duyuyorsa, sevinirim. E÷er duymuyorsa, suç onlarda”.
Cumhurbaúkanı insan kaynakları politikasında da bu ilkeye uyuyor.
Halkımızın ve devletimizin çıkarlarını esas alarak vatanımızın geliúmesi için
profesyonelli÷e önem veriyor. Onun bu alanda çalıúmaları, attı÷ı somut
adımlar, ülkenin tüm bölgelerinden yetenekli insanların görevlendirilmesi
toplumda memnunluk yapıyor.
Cumhurbaúkanı Ulu Önder Haydar Aliyev’in Azerbaycan halkının millî
ulusal de÷erlerinin korunması ve daha da geliútirilmesi rotasını da baúarıyla
gerçekleútiriyor. Onun “Azerbaycan Millî Ansiklopedisi’nin Basılmasına
Ait” ve “Azerbaycan Dilinde Latin Alfabesiyle Toplu Baskıların
Gerçekleútirilmesine Ait” direktifleri (12 Ocak 2004), Millî Ansiklopedi’nin
basımına baúkanlı÷ı bizzat kendisinin üstlenmesi ve bununla ilgili imzaladı÷ı
direktifler, bilim adamlarına unvanlarına göre verilen ek maaú, ö÷renciler,
yüksek lisans ve doktora yapanların burslarına defalarca zam yapılması,
sanatçılara, bilim ve kültür adamlarına özen gösterilmesini ve müzelerin,
tarihî anıtların onarılmasını özel denetimine alması ulusal manevi ve insanlık
de÷erlerine devlet dikkatinin bir belirtisidir.
ølham Aliyev Azerbaycan halkının tarihine özel dikkat veriyor. O
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin devletçilik tarihimizdeki rolüne büyük
de÷er vermiútir: “Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurulması
tarihimizde çok önemli olaydır. ølk defa Müslüman âleminde
demokratik cumhuriyet kuruluyordu, Azerbaycan halkı ba÷ımsızlı÷a
kavuúuyordu. Ülkemiz dünya birli÷ine üye oluyordu. Bu çok önemli
olaydı”.
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Cumhurbaúkanının önerisiyle tarih biliminin geliútirilmesi için baúlamıú
kalkınma, o sıradan Azerbaycan Millî Bilimler Akademisi’nin
A.A.Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü’nde mükemmel “Karaba÷ Tarihi”nin,
“Nahçıvan Tarihi”nin, “ørevan Tarihi”nin ve di÷er yapıtların basılması,
dünyanın çeúitli dillerinde yayınlanması Ermenilere karúı bilgi savaúında
önemlidir.
Cumhurbaúkanının insan kaynaklarına özel önem vermesi onun devlet
yöneticili÷i deneyiminde gelece÷e yönelik en büyük baúarısıdır.
Azerbaycan’ın gelece÷i olan genç kuúa÷ı en ça÷daú insanlar gibi dünya
arenasında baúarıúı rekabete hazırlamak politikası – bu devletin politik ileriyi
görüúlülü÷üne parlak bir örnektir. Büyük bir onurdu ki bu zeki politikanın
gerçekleúmesinde Haydar Aliyev Fonu’nun Baúkanı, YUNESKO ve
øSESKO’nun elçisi Mehriban Hanım Aliyeva aktif katkıda bulunuyor.
Ülkenin Birinci Hanımı kendi çok kapsamlı çalıúmalarına göre halkının
büyük saygı ve sevgini kazanmıútır.
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev’in derinden
gerçekleútirdi÷i çok sayıda reformlar, ülkemizde her
büyük kuruculuk ve bayındırlık çalıúmaları, halkın
refahını yükseltmek için görülen iúler ona halkı
kazandırmıútır.

düúünüp taúınarak
gün daha geniúlenen
de÷iúik kesimlerinin
arasında büyük ün

Cumhurbaúkanı ølham Aliyev úimdiden Azerbaycan tarihine Kurucu
Cumhurbaúkanı olarak geçmiútir. Kurucu Cumhurbaúkanı bugün gelecek
tarihimizi yazmakta…
Cumhurbaúkanımız aynı zamanda Haydar Aliyev’in kurdu÷u Yeni
Azerbaycan Partisinin Baúkanı’dır. O büyük bir politik güce de önderlik
yapıyor. Halkımız emin ki ülke liderinin zeki, yılmaz ve ulusal çıkarların
sa÷lanmasına yönelik ileri görüúlü politikası Azerbaycanımızı daha parlak
bir gelece÷e götürecektir. Azerbaycanımızın bu günlerde Dünya Birli÷i’nin
155 ülkesinin deste÷iyle BM Güvenlik Konseyi’ne üye kabul edilmesi bunun
parlak kanıtıdır.

Yagub MAHMUDOV
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KUZEY KAFKASYA’DA MøLLø KURTULUù HAREKETI VE 1918 1921 YILLARI TÜRK DIù POLøTøKASI
Sevinc ALøYEVA*
ÖZET
1918-1921 yıllarında dinî ve milliyetçi unsurların karmaúık bir yapıda bir araya
gelmesi Kuzey Kafkasya’da millî mücadele hareketinin en önemli özelli÷i idi.
Ba÷ımsızlık mücadelesi yoluna girmiú Kuzey Kafkasya halklarına bu dönemde
Osmanlı Devleti’nin temennasız ve tereddütsüz bir úekilde sa÷ladı÷ı yardım bu
sürecin baúarılı bir úekilde devam ettirilmesi açısından çok önemli idi. Bu destek
Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin ba÷ımsızlı÷ının ilan edilmesinde en önemli etken
olmuútur. Nitekim Da÷ıstan’da bulunan Türk ordusu Kuzey Kafkasya hükümetine
askerî ve taktik açıdan önemli destek sa÷lamıútır. Türklerin bölgeden ayrılmasından
sonra da burada Türk etkisi devam etmiú, fakat Rusya’nın gerek Bolúevik gerekse de
“beyaz muhafızlar” adlandırılan eski Çar dönemi unsurlarının baskısı altında çok
fazla sürememiútir.
Türkiye Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’ni destekliyordu. Ayrıca, Türk subayları
hemen hemen tüm askerî birliklerde yer almıúlardır. Çok a÷ır dönemlerde Türk
subayları ve askerleri Kuzey Kafkasya Hükümetinin, Kuzey Kafkasya Emirli÷i’nin
ve imam N.Gotsinski’nin yanında idiler. Böylece, 1918-1920 yıllarında TürkiyeKuzey Kafkasya iliúkilerinin sa÷lam bir temele oturtuldu÷unu görebilmekteyiz.
Tarihî ve manevi ba÷ların kuvvetli oluúu bu birlikteli÷i belirleyen en önemli husus
idi.

NATIONAL LIBERATION MOVEMENT IN THE NORTH
CAUCASUS AND THE TURKISH FOREIGN POLICY (1918 - 1921)
ABSTRACT
In 1918-1921, religious and nationalistic elements come together in a complex
structure was the most important feature of the national struggle movement in the
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North Caucasus. Unwavering assistance of the Ottoman Empire to the peoples of the
North Caucasus embarked on the road of struggle for independence in this period
was very important in terms of the successful continuation of this process. This
support has been the most important factor in declaration of the North Caucasus
Republic independence. Indeed, the Turkish army in Dagestan has provided an
important military and tactical support to the North Caucasus government. After the
departure of the Turks, Turkish influence continued here, but under the pressure of
the elements of the former Tsar period such as the Bolsheviks and "white guards" in
Russia it was continued not too much time.
Turkey had supported the North Caucasus republics. In addition, Turkish
officers have been involved in almost all military units. In the very difficult periods
Turkish officers and soldiers was with the North Caucasus government, Northern
Caucasus Emirate and imam N. Gotsinski. Thus, in 1918-1920, the North Caucasus Turkey relations we can see that put on a solid foundation. Consisting of strong
historic and spiritual ties of this association was the most important issue.

1918 yılına gelindi÷inde Osmanlı kuzey sınırlarının güvenli÷ini
sa÷lamak, ayrıca daha önceler Kafkaslarda kaybettiklerini yeniden elde
etmek giriúiminde bulundu. 1918 yılında "øttihat ve Terakki" lideri Cemal
Paúa Rusya’ya karúı Osmanlı ømparatorlu÷u ile Azerbaycan, Gürcistan ve
Ermenistan’ın ittifakını önerdi.1
Osmanlının Azerbaycan ve Kuzey Kafkasya’daki yeni devlet
oluúumlarını devletin destekleme nedenleri konusunda farklı görüúler
seslendirilmekteydi. Bazılarına göre Osmanlı Devleti Kafkasları kendine
ilhak etmek ve bu bölgeyi Osmanlının bir eyaleti haline getirmek istiyordu.
Fakat gerek Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti Hükümetinin gerekse
Da÷lı Cumhuriyeti Hükümetinin Osmanlı ile imzaladı÷ı her hangi bir
belgede ba÷ımlılık veya taahhüt öngörülmemiútir. Bu arada Osmanlı Devleti
de Kafkaslarda olup bitenlerle ilgili kendi sorumlulu÷unu hissederek bölge
halkının kaderiyle ilgili Kafkasya savaúlarından bu yana görünmemiú
duyarlılık sergiliyordu.
Egemenli÷ini ilan etti÷i ilk günden beri Da÷lı Cumhuriyeti, onun
varlı÷ını kabul etmek istemeyen ve bu bölgeyi Rusya’nın bir parçası olarak
gören Beyaz (belogvardeytsi) Muhafızlar ve Bolúeviklere karúı mücadelede

1

Camal-paúa. Zapiski 1913-1919, Tiflis, 1923, s. 239. Bkz. ʤ.H. Daudov- D.ø. ʺeshidze,
Nasionalnaya gosudarstvennost gorskih narodov Severnogo Kafgaza (1917-1924),øzd-vo
SPb. Un-ta, Sankt-Petersburg, 2009, s. 111.
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Osmanlının deste÷ini almıú bulunuyordur. Da÷lı øttifakı Merkez Komitesi
Baúkanı A. Çermoyev “Kaspi” gazetesinde yayınlanmıú röportajında Türk
siyasilerinin görüúlerini yakından bildi÷ini, Osmanlının Kafkasya’ya karúı
herhangi çıkarcı bir tutum içinde olmadı÷ını, fakat kuzeydeki Rusya’ya karúı
Kafkasya’da güvenebilece÷i bir dayanak noktası oluúturmak istedi÷ini ve
600 yüzyıldan fazla süredir devam eden kuzey sınırlarına yönelik tehdidi
etkisi hale getirmek istedi÷ini söylemiútir. “Buna göre de Osmanlı bizim
ba÷ımsız olarak ayakta kalabilmemiz ve kuzey komúumuz tarafından
“yutulmamamız” için yeteri kadar güç ve maddi kaynak sarf etmektedir.
Osmanlının bu politikadan bekledi÷i menfaat o kadar büyük ki baúka bir
plan hakkında düúünmek bile mantıksızdır. Türkiye’nin politikası bizim
beklentilerimizle uyuúmaktadır”. A. Çermoyev Azerbaycan’la da÷lılar
arasında øslam dini birli÷ine de vurgu yaparak ba÷ımsız ve bütün oldukları
halde güçlü olabileceklerinin altını çiziyordu. A. Çermoyev Osmanlının
Kafkasya ile ilgili her hangi kötü planının olmadı÷ına dikkat çekerek Yusuf
øzzet Paúa’nın diplomatik ve askerî temsilci olarak görevlendirildi÷ini, aynı
úekilde Ermenistan’a Mehmet Ali Paúa’nın, Gürcistan’a Abdül Kerim
Paúa’nın ve Azerbaycan’a Ferik Nuri Paúa’nın görevlendirildi÷i söylüyordu.
2

Sovyet Hükümeti Kuzey Kafkasya’da Türk askerinin gelmesinden
endiúeliydi. “Halk Hakimiyeti” adlı gazetede yayınlanmıú olan Terek
Cumhuriyeti Halk Komiserleri Konseyi’nin Rusya Federasyonu
Cumhuriyeti’nin Halk Komiserleri Konseyi’ne 15 Mayıs 1918 yılında
yazmıú oldu÷u raporda, (ʋ 41, 25 Mayıs 1918 yılı), güneyden Kuzey
Kafkasya’yı istila etmek amacıyla Türk alaylarının hareketini istisna
etmedi÷ini, Da÷ıstan ve Çeçenistan’da baúına buyruk kesimlerin ba÷ımsızlık
ilan etmelerinin Türk diplomatlarına ba÷ımsızlı÷ı desteklemeleri açısından
bir gerekçe sunaca÷ı yazılmıútır.3
O döneme iliúkin belgelere göre Da÷lı Cumhuriyeti Hükümeti Terek ve
Da÷ıstan’da Sovyet Hükümetine karúı Alman-Türk ordularının silahlı
mücadelesi için bölgeden geçmek izni çıkarılması için Mavera-i Kafkas
Seymi nezdinde giriúimlerde bulundu÷unu ortaya koymaktadır.4

2

Kaspiy, 8 oktyabr (25 sentyabr) 1918, ζ 73.
Borba za Sovetskuyu vlast v Severnoy Osetii,Sbornik dokumentov i materialov,
Ordjonikidze, 1972, s. 161.
4
B.O. Kaúkayev, Grajdanskaya voyna v Dagestane 1918-1920 gg,Moskova, 1976, s. 140 –
142.
3
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1918 yılının Mayıs ayı sonlarında Azerbaycan’ın Gence úehrinde
Müslüman halkı korumak için úehre 5. Tümenin öncü birlikleri dâhil oldular.
General Nuri Paúa 5. Kafkas, 15. Çanakkale Tümeni ve Azerbaycan
Müslüman ordusu birliklerinden müteúekkil5 Kafkas øslam ordusunu
oluúturma÷a baúladı. 4 Haziran’da Batum’da, Osmanlı Devleti temsilcileri
Adalet Bakanı Halil Bey ile ùark orduları komutanı Vehib Paúa ile
Azerbaycan temsilcileri Millî ùura Baúkanı Mehmet Emin Resulzade ve
Dıúiúleri Bakanı Mehmet Hasan Bey arasında Dostluk Antlaúması imzalandı.
Bu Antlaúmanın 4. maddesi gere÷ince Azerbaycan gerekti÷i durumda
Osmanlı’dan askeri destek talebinde bulunabilecekti.6 Da÷lı Cumhuriyeti
Dıúiúleri Bakanı H. Bammatov’un A. Çermoyev'e yazdı÷ı mektupta Enver
Paúa’nın Kuzey Kafkasya da÷lılarını destekledi÷i, o olmadan Talat Paúa,
Cemil Paúa ve baúka úahıslardan oluúan Genç Türklere güvenilemeyece÷ini
yazıyordu.7
H. Bammatov çok zayıf Türkiye’yi ve orada da Enver Paúa’yı
kendilerinin tek müttefiki olarak görüyordu. H. Bammatov’a göre Nuha-Ahtı
yönündeki yolu kullanmak ve bu yoldan mümkün oldukça daha fazla yarar
sa÷lamak gerekiyordu. Onun yazdı÷ına göre “inisiyatifimizi” yeniden
canlandırmak amacıyla Yusuf øzzet Paúa’nın atanması ve firar etmiú
Çerkezlerden müteúekkil birliklerin oluúumu konusunu da o sırada gündeme
getirmiútir.8 Yusuf øzzet Paúa emrinde olan subaylarla Batum’a yola çıkacak
ve orada astsubayları da yanına almıú olacaktır. Kendisine her türlü radyo,
telgraf, telefon ve di÷er teknik olanaklar sa÷lanacaktı. Silah ve mühimmat
yeteri kadar idi. O bütün bunları ister istemez kale noktası olarak seçmek
zorunda oldu÷u Da÷ıstan’a getirmeyi, oradan da Çeçenistan’a hareket etme÷i
düúünüyordu.9
Da÷lı Cumhuriyeti açısından Azerbaycan’ın yardım ve deste÷i de
büyük önem taúıyordu. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 10

5

M. Volhonskiy-V. Muhanov, Po sledam Azerbaydjanskoy Demokratiçeskoy Respubliki,
Moskova, 2007, s. 69-84.
6
Mamed Emin Rasulzade,Sbornik proizvedeniy i pisem, Sost., predisl. i primeç. S. øshakov,
Flinta, Moskova, 2010, s. 48.
7
Soyuz obyedinennıh gorsev Severnogo Kavkaza i Dagestana (1917-1920 gg.), Gorskaya
respublika (1918-1920gg.), (Dokumentı i materialı), Mahaçkala, 1994, s. 145-146.
8
1918 yılı A÷ustos ayında H. Bammatov’un talebi üzerine Çerkez kulübü Alman
temsilcileriyle görüúmek için Tassum Bey, Raúad Bey ve øsa Paúa’nın delegasyonunu
önerdiler.
9
Rusya Bilimler Akademisi Da÷ıstan Bilim Merkezi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü,
Elyazmaları Birimi, f. 2. l. 1. k. 59, v. 31-37.
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Temmuz 1918 yılı tarihli toplantısında Da÷lı Hükümetiyle birleúme
konusunu ele almıú ve bu birleúmenin yararlı olaca÷ı kararına varılmıútır.
Birleúme iúlemlerinin öncelikli dört alanda gerçekleúmesi yönünde de karar
alınmıútır: a) silahlı kuvvetler, b) dinî iúleri c) dıú politika d) mali konular.10
A. A. Topçubaúov’un verdi÷i bilgilere göre Türk bakanlar bu iki
cumhuriyetin birleúece÷i takdirde Avrupa devletleri tarafından daha hızlı bir
úekilde tanınaca÷ı düúüncesindeydiler.11
Bu arada, Albay øsmail Hakkı Bey komutasındaki Türk Birlikleri Da÷lı
halklarının önde gelenlerinden Raúidhanov, Tarkovski, Gotsinski ve ùeyh
Uzun Hacı ile birlikte Da÷ıstan’a taarruz baúlattılar. Böylece øsmail Paúa
Da÷ıstan ve Çeçenistan’a, ùükrü Bey ise Terek ve Kuban vilayetlerine
hareket ettiler.12Türklerin bölgeye giriúi sa÷lam bir hâkimiyet tesisi edilmesi
açısından önemliydi. Küçük burjuvazi ve ruhban sınıfı Türkleri en fazla
destekleyen kesimlerdi. Da÷ıstan’ın milletçilerinden Adil Giray13
Daidbekov14’a göre bu kesimler hatta Türkiye ile birleúmeden yana idiler.
Yetenekli ve dinamik bir kiúiliye sahip ùükrü Bey beraberindeki genç
subaylarla birlikte 1917 yılında Da÷ıstan’da úeriat düzeninin kurulması ve
Rus hâkimiyetine karúı Kafkasya mücadelesini organize etmek amacıyla
gelmiútir. ùükrü Bey’in adamları Da÷ıstan’da ve Çeçenistan’ın büyük
köylerine yerleútiler. Onlar küçük Türkçü gruplar úeklinde organize olarak
gençlere Türkçe ö÷reterek, aynı zamanda propaganda faaliyetlerinde de
bulunuyorlardı. Grupları sıkça ziyaret eden ùükrü Bey onların faaliyetlerini
de koordine etmiú oluyordu. O sıkça Temirhan ùura’da bulunur, Yürütme
Komitesi’nde konuúma yapardı. Albay Caferov’un tabirince Da÷ıstan’da
kısa sürede saygınlık kazanmıútır. Herhangi bir resmî görevi olmamasına
ra÷men Yürütme Komitesi onun sözünü dinlemiú ve sanki Türk
Hükümetinin yetkilisi muamelesi yapmıúlardır. ùükrü Bey Da÷ıstan’daki
sosyal gruplaúmaların oynadıkları siyasi oyunlar içinde kendini usta bir

10

B. O. Kaúkayev, Grajdanskaya voyna v Dagestane 1918-1920 gg, Moskova, 1976, s. 144.
A. A. Topçibaúev, Diplomatiçeskiye besedı v Stambule (zapisi çrezvıçaynogo poslannika
i polnomoçnogo ministra Azerbaydjanskoy Respubliki),1918-1919 gg, Baku, 1994, s. 1415, 63-66, 127-132, 135-136.
12
Rusya Federasyonu Devlet Arúivi, f.6144. l. 1. k. 27. v. 2; M.A.Abazatov,
Borbatrudyaúihsya Çeçeno-ønguúetii za Sovetskuyu vlast (1917-1920 gg),Groznıy, 1968,
s. 64-65.
13
1899 yılında Moskova Teknik Okulunu bitirmiú, eski Kafkasya okrugu demiryolları
istasyon reisi görevinde çalıúmıútır.
14
Daidbekov’un ifadesi// V obyatiyah krasnoqo dyavola: Sbornik materialov i
dokumentov/Otv. Red. i sost. Hadji Murad Donogo, Mahaçkala, 2011, s. 261.
11
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siyasetçi olarak tanıtmıútır.15 M. Caferov söz konusu yazısında ùükrü Bey’in
Türk Hükümeti tarafından görevlendirildi÷i16 bir Türk subayı oldu÷unu
yazmıútır. ùükrü Bey ømam H. Gotsinski’yle17 de yakın bir iliúki
kurabilmiútir.
Osmanlı askerlerinin yardımıyla Da÷lı Cumhuriyeti Hükümeti
Da÷ıstan’da da hâkimiyetini tesis etti. Ferik Yusuf øzzet Paúa Petrovski’nin
kurtuluúuyla ilgili Da÷lık Cumhuriyeti hükümet baúkanı ve askerî valisini
tebrik etti: «Yüce Allah’ın yardımıyla Kafkasya Da÷lı Halkları Birli÷i
Cumhuriyeti birlikleri… Anji Kale (Petrovsk) úehrini çatıúmasız teslim
aldılar. ùehir giriúindeki tepelerde a÷ır yenilgiye u÷ratılan düúman úehri
alelacele terk etmiúti… ùehirde düzen hızlı bir úekilde yeniden kuruluyor.
Rusya vatandaúlarını özellikle de Kafkas Da÷lılarını ezen eski düzen artık
bir tarih oldu. Anji Kale ismini Petrovsk olarak de÷iútiren Büyük Petro’nun
düúmanca idealleri mahvolmuú ve úehrin de ismi Petrograd olarak
de÷iúmiútir. Düúman çok sayıda vagonlarla mühimmat ve silahlar bıraktı.
Petrovs tren istasyonunda erzakla dolu tren ele geçirildi. Kafkasya Da÷
Halkları Cumhuriyeti’ni güçlendiren bu zaferden dolayı tebrik ederim.»18
Da÷lı Cumhuriyeti ço÷u zaman da÷lılara tam destek veren, Batum’daki
barıú görüúmelerine dâhil eden, Da÷lı Cumhuriyeti’ni ilanından sonra onu ilk
olarak tanıyan ve 1918 yılında Da÷lıların ba÷ımsızlıklarının Bolúevikler
tarafında tehdit olundu÷u dönemde gerekli askerî yardımı gösteren Türkiye
ile iliúkisinden dolayı suçlamıúlardır. Da÷lı Cumhuriyeti Hükümeti Baúkanı
P. Kotsev Osmanlı Devleti’ne e÷ilimli olduklarını úu úekilde açıklamaktadır:
“E÷er Ruslara aynı inancı taúıyan Ukrayna, kendilerine yabancı olan
Almanları ça÷ırmıúlarsa, Polonyalı Slavlar da aynı úeyi yapmıúlarsa, e÷er
Sibirya øngilizleri yardıma ça÷ırmıúlarsa, bence Allah Kafkas
Müslümanlarını, kendileriyle her zaman aynı inancı taúıdıkları Türkiye’ye ve
dostlarına, bir din kardeúi olarak yardımda bulunmaları için müracaatta
bulunmuúlardır».19


15
A. Korkmasov-H.M. Donogo, Polkovnik Magomed Djafarov, Sbornik materialov, øD
«Epoha», Mahaçkala, 2005, s. 164.
16
Korkmasov, a.g.e., s. 164.
17
Korkmasov, a.g.e., s. 164-165.
18
Dagestan, 20 aprel 1918 goda.
19
Z. E. Emtıl, Adıgskaya intelligensiya: formirovaniye i deyatelnost v istoriçeskoy
dinamike konsa XIX v. – naçala 30-x gg. XX v., nauçnoye izdaniye, øzd. Dom – Ög.
Krasnodar, 2010, s.200-201.
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Da÷lı Cumhuriyeti varoluúunun ilk günlerinden Bolúevik ve Beyaz
Muhafızlar tehdidi ile karúı karúıya kalmıútır. Haziran ayında øngiliz
misyonu Tiflis’ten Vladikafkas’a taúındı. 20
Albay øsmail Hakkı Bey komutasındaki Türk birlikleri Da÷lı halklarının
önde gelenlerinden Raúidhanov, Tarkovski, Gotsinski ve ùeyh Uzun Hacı ile
birlikte A.ø. Denik’in komutasındaki Güney Rusya Silahlı Kuvvetlerine karúı
taarruz baúlattılar. øsmail Paúa Da÷ıstan ve Çeçenistan’dan, ùükrü Bey ise
Terek ve Kuban vilayetlerinden harekete geçtiler.21
Da÷ıstan bölgesinin geçici askerî diktatörü N.B. Tarkovski øsmail
Hakkı Bey’e tabi oldu. 9 Eylül 1918 yılında Hunzah’da Tarkovski’ye bütün
1. ve 2. süvari alayların tüm süvari ve subaylarını toplamak emredildi. Aynı
gün ona Levaúi’ye, øsmail Hakkı Bey’in yanına gitmesi emredildi. Bu
süreçte oraya Türk taburu da yaklaútı. Tarkovski 11 Eylül’de Levaúi’ye
geldi÷inde burada hiç kimseyi bulamadı. Türk tarafı Da÷ıstan generallari ile
birlikte Bolúeviklere karúı taarruza geçtiler. Tarkovski’nin sözlerine göre ona
ùura’ya dâhil olan bütün askerî birliklerin genel komutası teklif edilmiútir.
Tarkovski Aúa÷ı Cengutay’da bulunan Türk Da÷ıstan askerî birliklerinin
ardınca yöneldi. Tarkovski úunları yazıyor: “Benim bölgeye varıúıma kadar
tüm operasyon talimatları Türk komutanlı÷ı tarafından artık verilmiú
bulunuyordu ve baúkomutan olarak benim yapaca÷ım tek bir úey vardı: halk
karúısında Türklerin vermiú oldu÷u talimatların sorumlulu÷unu taúımak.”22
Bolúevik askerî birlikleri ile Tarkovski vb. liderli÷indeki Türk ordusu
ve taraftarları arasında çatıúmalar oldu.23 Türk ordusunun Kuzey
Kafkasya’daki varlı÷ı mevcut siyasi güçlerin, dolayısıyla, hem
Bolúeviklerin, hem Beyaz Muhafızların (belogvordeysi) ciddi rahatsızlı÷ına
neden olmuútu. Biçerahov da Türklerin çekilmesini talep ediyordu.
Biçerahov Nuh Bey Tarkovski ile görüúmelerinde Türklerin Gunib-HunzahAhtı ve daha da ötesi Bakü guberniyasının Kuba uyezdine (bölgesine) kadar
geri çekilmesini talep ediyordu. Türklerin Gunibe geri çekilmesinin
ardından, Biçerahov Tarkovski’nin askerleriyle Temirhan ùura’ya girmesini
ve orada Da÷ıstan Kurucu Meclisi (veya Da÷ıstan Halklarının Konseyi)

20

Borba za Sovetskuyu vlast v Severnoy Osetii,Sbornik dokumentov i materialov,
Ordjonikidze, 1972, s. 21 – 23.
21
ADR. 1918-1920. Vneúnaya politika,(Dokumentı i materialı),Baku, 1998, s. 107-108.
22
A. Korkmasov- H.M. Donogo, Polkovnik Magomed Djafarov, Sbornik materialovi øD
«Epoha», Mahaçkala, 2005, s. 151, 158-160.
23
Rusya Devlet Sosyal ve Politik Tarih Arúivi, f. 71. l.33. k.1724. v.58.
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toplanana kadar geçici hükümetini ilan etmesini kabul etti. Albay Magomed
Cafarov Türklerin Nuh Bey Tarkovski’nin Biçerahov’la görüúmelerinden
habersiz olduklarını söylemektedir. M.Cafarov’a göre, bu görüúmeler
Zübeyir Tarkovski’nin bilgisi dâhilindeydi ve Nuh Bey Tarkovski
“Türklerden daha fazla Biçerahov’dan yanaydı... Nuh, Biçerahov’un onun
rütbesini ve konumunu, en önemlisi ise topraklarını koruyaca÷ına
inanıyordu”.24 Tarihî belgeler, A. Taho-Godi, øsmail Hakkı Bey ve yanında
bulunan devlet adamlarının, Tarkovski’nin sözlerine göre, bu teklifi kabul
ettiklerini ortaya koyuyordu. ùöyle ki, güç toplamanın ve onların
kendilerinin de Derbent olarak belirttikleri ön cepheyi korumanın önemli
oldu÷u düúünülüyordu.25 Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin Bakanlar Kurulu
Baúkanı A. Çermoyev ise, N. Tarkovski’ye “bunun kabul edilebilir
olmadı÷ını” söyleyerek farklı tepki vermiútir.26
Türklerin Kafkasya’ya girmesi øngilizleri Rusya’nın güney do÷udan
øran’la iliúkisini kesmek ve böylece, Murmansk ve Sibirya’ya girerek
Rusya’nın tüm dünyayla iliúkisini kesmek olasılı÷ından mahrum bıraktı.27
Türkiye ve Almanya Kafkasya’daki etkinlik alanlarının paylaúılması
konusunda anlaúamamalarına ra÷men, 23 Eylül’de Osmanlı Sadrazamı Talat
Paúa ve Almanya Dıúiúleri Bakanlı÷ı Devlet Sekreteri fon Hintche’nin
görüúmeleri sırasında gizli bir protokol imzalandı. Bu protokolde
kaydedildi÷ine göre, “Türkiye Kuzey Kafkasya’da ba÷ımsız devletler
oluúturmayı amaçlıyor... Almanya ise, bunu desteklemiyor, ama engel de
olmuyor”.28 Söz konusu gizli protokolün 2. paragrafında net olarak
belirtilmektedir: “Osmanlı Kafkasya’da ve Türkistan’da ba÷ımsız devletler
oluúturmak niyetinde ve bu devletlerle ittifak sa÷lamak için elinden geleni
edecektir ki, bunu elde etti÷i yeni bir güç olarak müttefiklerinin menfaatleri

24

A. Korkmasov- H.M. Donogo, Polkovnik Magomed Djafarov, Sbornik materialov, øD
«Epoha», Mahaçkala, 2005, s. 151, 158-160.
25
Da÷ıstan bölgesinin geçici askerî diktatörü N.E.Tarkovski’nin kuzey Kafkasya Hükümet
baúkanı A.Çermoyev’e Da÷ıstan’dakı durum hakkında mektubu // A. Taho-Godi,
Revolyüsiya i kontrrevolyüsiya v Dagestane, Mahaçkala, 1927, s. 72-73.
26
Kuzey Kafkasya Bakanlar Kurulu Baúkanı A.Çermoyev’in Da÷ıstan bölgesinin geçici
diktatörü N.Tarkovski’ye Biçerahov’un ve türklerin siyaseti hakkında mektubu// Taho-Godi,
a.g.e., s. 79-81.
27
Rusya Devlet Sosyal ve Politik Tarih Arúivi, f. 71.l.33. k.1724. v.77.
28
Talat Paúayla Güney Kafkasya cumhuriyetleriyle ilgili görüúmeler ve gizli protokolün
imzalanması, Berlin, 25 Eylül 1918 // Armyanskiy vopros i genosid armyan v Tursii
(1913-1919), Materialı Politiçeskogo arúiva Ministerstva ønostrannıh Del Kayzerovskoy
Germanii, Yerevan: “Areresum”-Ani, 1995, s. 581.
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için kullansın. Almanya yönetimi ise, mevcut koúullarda Osmanlıya onun
yeni projelerinde yardım edemedi÷ine üzülmekte ve bu durumda söz konusu
projelerin gerçekleútirilmesine hiç bir úekilde itiraz etmemektedir”.29
Bazı kaynaklara göre, 9-10 Ekim 1918 tarihinde Derbent, Türk ve
Azerbaycan askerî birlikleri (Müslüman bölük) tarafından iúgal edildi.
Burada General Yusuf øzzet Paúa’nın liderli÷indeki Türk askerî birlikleri
büyük rol oynadı (1918 senesi Eylül ayının sonunda Yusuf øzzet Paúa
Batum’dan Tiflis’e geliyor ve A.Çermoyev’le tüm ayrıntıları görüútükten
sonra 2 Ekim’de onunla birlikte Bakü’ye, oradan da Derbent’e geçiyor).30 12
Ekim’de binlerce insanın gözleri önünde Kuzey Kafkasya Hükümet
(A.Çermoyev, ø. Haydarov vb.) binasının üzerinde Kuzey Kafkasya’nın
Kuzey Kafkasya (Da÷lı) halklarının cumhuriyetinin bayra÷ı kaldırılmıú
oldu.31
Da÷lı Cumhuriyeti’nin Hükümeti Baúkanı A. Çermoyev Osmanlı
Devleti’nin bu cumhuriyetteki temsilcisi Yusuf øzzet Paúa ile birlikte
Derbent’e geldiler ve burada 14 Ekim 1918’de Da÷ıstan boyuncu taarruza
geçme emri verildi. Emirde, Türk Ordusu’nun Da÷lı Cumhuriyeti’nin
Derbent’teki kargaúa ortamını yatırmak için Da÷lı Cumhuriyeti’ne yardım
amacıyla Derbent’e girdikleri ifade edilmiútir. Bu yardımın hukuki gerekçesi
Da÷lılarla Osmanlı arasında imzalanmıú anlaúmanın ilgili hükmüydü. Söz
konusu anlaúma Osmanlı Hükümetinin Azerbaycan Hükümetine yaptı÷ı
yardımın aynısıydı. 32
Aynı zamanda Türk askerî heyeti Gunib’de konuúlanmıútır. Kısa süre
sonra Güney Kafkasya’daki ilk Türk taburu da onlara katıldı. Yüzbaúı B.
Kuznetsov Tarkovski yönetimindeki alayda idi. Kuznetsov’un yazdı÷ına
göre “Bizim Türkler, topçu birli÷i askerleri Türk subaylarının emrine girdiler
ve Gunib’de küçük bir garnizon oluúturdular33 Onun yazdı÷ına göre bura


29
Ek. Gizli Protokol // Armyanskiy vopros i genosid armyan v Tursii (1913-1919),
Materialı Politiçeskogo arúiva Ministerstva ønostrannıh Del Kayzerovskoy Germanii,
Yerevan: “Areresum”-Ani, 1995, s. 582-583.
30
Rusya Bilimler Akademisi Da÷ıstan Bilim Merkezi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü,
Elyazmaları ùubesi, f.2. l.1. k.60. v.103-105; A. Korkmasov-H. M. Donogo, Polkovnik
Magomed Djafarov, Sbornik materialov, øD «Epoha», Mahaçkala, 2005, s. 160-162.
31
Rusya Bilimler Akademisi Da÷ıstan Bilim Merkezi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü,
Elyazmaları ùubesi, F.2. l.2 k. 60. v.103-105.
32
Dagestan,14 ̨ktyabra 1918, ζ 1.
33
Kuznetsov V. 1918 god v Dagestane//Soprotivleniye bolúevizmu 1917-1918 gg,
Sentrpoligraf, Moskova, 2001// http://anyreads.com/read/#366084
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gelmiú Türk subaylar (3-4) bölge reisinin evinde yerleúmiúlerdir ve hepimizi
ö÷len yeme÷ine davet ediyordu. Bir defasında biz hepimiz gitmiútik.
Gitmemek kibarca de÷ildi. Fakat bizim üzerimizdeki üst giysimiz bundan
sonraki davetlere icabet etmemize engel oluyordu. Türkler yeteri kadar zarif
giymiúlerdi. Onların arasında Genelkurmaydan küçük boylu bir binbaúı
vardı. Fransızca çok iyi konuúuyordu. Onlar reisinin, Albay øsmail Hakkı
Bey’in gelme durumu vardı. O daha önce de Gunib’de bulunmuútu. Onun
Almanya’da e÷itim almıú, düzgün duruúlu bir subay oldu÷unu hatırlıyorum.
Bizlerden yüksek rütbeli subaylar, úık kıyafetli General Erdman ve Albay
Rjevutski Türklere ö÷le yeme÷ine gidiyorlardı.34
Da÷lı Hükümetini Türklerin yardımından vazgeçirmek için Biçerahov
yaptı÷ı tüm çabalarına ra÷men Türkler ve Da÷lılarla savaúa girmedi ve
Petrovski’yi terk etti. 35 O döneme tanıklık etmiú B. Baykov’un anılarına
göre Biçerahov Bakü’den tahliye edilmiú Rus ve Ermeni birlikleriyle
Türklerin Petrovski’ye girmelerini engellemek istiyordu. B. Baykov’a göre
Biçerahov, sayıca az olan düúmana, Türklere yenilmiútir. O kendi orduları ve
hükümetiyle birlikte gemilere oturarak Petrovski’yi terk etti ve Bakü’den
güneye, Lenkeran’a hareket etti…”36 Da÷ıstan birli÷inin subayı ve bu
olayların ça÷daúı olan kaptan B. Kuznetsov’un anılarında yer aldı÷ı üzere
“Onların hatta hiç kimsenin burayı fethetmedi÷i halde sanki biz Türk
bölgesinde bulunmaktayız. Onlar burada gücü temsil etmekteydiler ve
eskiden söylenildi÷i gibi onların da÷larda (Kazi Kumuk) Nuha döngüsünü
geçip gelmiú olan bir kaç ordusu bulunmaktadır. Prens Tarkovski’nin
tarafından toplanmıú oldu÷u Da÷ıstan alayıyla Biherahov’la anlaúma gere÷i
ùura’yı iúgal etti÷ine dair bilgiler gelmekteydi. Ama Bicherahov ve Türkler
arasında savaú olmuútur. Bakü’nün alınmasından sonra Türkler Derbent’e
yaklaútılar.37 Bu dönemde Da÷ıstan’da Türk askerî birlikleri Tarkovski’yi
Da÷ıstan’ın baúkanı olarak tanımayı kabul etmiú Albay Süleyman Bey ve
Albay Miralay Emin Bey tarafından yönetilmekteydi.38 Tarkovski Temirhan
ùura’ya girdi. Oraya Çeçenlerin temsilcisi Sarakaev geldi Geçici Diktatör

34

Kuznetsov B. 1918 god v Dagestane//Soprotivlenie bolúevizmu 1917-1918 gg,
Sentrpoligraf, Moskova, 2001// http://anyreads.com/read/#366084
35
Rusya Devlet Sosyal ve Politik Tarih Arúivi, f. 71. l.33. k. 1708.
36
B. Baykov, Arúiv russkoy revolyüsii, ˃.9, Berlin, 1923, s. 140-141.
37
B. Kuznetsov, 1918 god v Dagestane//Soprotivlenie bolúevizmu 1917-1918 gg,
Sentrpoligraf, Moskova, 2001// http://anyreads.com/read/#366084
38
B. Kuznetsov, 1918 god v Dagestane//Soprotivlenie bolúevizmu 1917-1918 gg,
Sentrpoligraf, Moskova, 2001// http://anyreads.com/read/#366084
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ona beklemesi gerekti÷ini, Türklerin düzenli orduları gelmeden hiçbir úey
yapılamayaca÷ını dedi. 39 Albay M. Caferov’un sözlerine göre Nuh Bey
Tarkovski Biçerahov’la Türklere karúı anlaúmaya gitmiútir. Aynı zamanda
Beyaz Muhafızlar Biçerahovla anlaúma yapıp onu Da÷ıstan’a, Türklerin
üzerine göndermeye çaba gösteriyorlardı. Biçerahov bunu reddetti.40
Bu zaman Bolúeviklerle birleúen Türklerin úehre geldiklerine dair
söylentiler yayıldı. Gerçekteyse Bolúeviklerin isyanları görülmekteydi.
Tarkovski gereksizce Türkleri karúılamaya çıktı, Bolúevikler tutuklandı.
Biçerahov taraftarları úehri terk ettiler. Tarkovski Türk subaylarıyla
Temirhan ùura’ya geldi.41
23 Ekimde Türk-Da÷ıstan askerî birli÷i Temirhan-ùura’yı geri aldılar.
Da÷lı Hükümeti nihayet Temirhan ùura’ya taúındı ve törenle Kafkasya
Da÷lılar birli÷inin bara÷ı göndere çekildi.42 Petrovski’nin adı ùamilkale
olarak de÷iútirildi. Da÷ıstan yerel halkları temsilcilerinin de bulundu÷u
Azerbaycan Türk orduları Derbent ve Petrovsk arasındaki sahili iúgal ettiler.
7 Kasımda Petrovsk bölgesi alındı ve böylece Da÷ıstan ve Çeçenistan
Bolúeviklerden kurtarıldı.
Türk subayı ùükrü Bey, Kafkasya’da úeriat devletinin oluúumunu
savunan ømam Gotsinski’nin yanında idi. Gotsinski Temirhan ùura’ya
giderek Yönetim Kurulu’nun onayı ile úeriatın getirildi÷ini duyurdu÷u
zaman da daima onun danıúmanlı÷ını yapıyordu. Bolúeviklere karúı
mücadelede ømam’dan yardım istemek için Bakü’den, Müslümanlardan
oluúan bir heyet geldi. Da÷ıstan'da bir süvari alayında görev yapan Albay
M.Caferov’un anılarına göre, bütün bunlar da Türkler tarafından organize
edilmiúti.43 Türk komutanlar Da÷ıstan’da düzenli bir hayat kurmaya
çalıúıyorlardı. Ancak bu düzenin kurulması Da÷ıstan’da anlayıúla
karúılanmadı. Türk komutanlar aúa÷ıdaki adımları izlemeye çalıúıyorlardı:

39

A.Taho-Godi, Revolyüsiya i kontrrevolyüsiya v Dagestane, Mahaçkala, 1927, s. 72-73.
Rusya Devlet Askeri Arúivi, f. 71. l. 33. k. 1722, v.18.
41
Rusya Bilimler Akademisi Da÷ıstan Bilim Merkezi Arkeoloji ve Etnografya Enstitüsü,
Elyazmaları Birimi, f.2. l.1. k.60. v.103-105; A. Korkmasov- H.M. Donogo, Polkovnik
Magomed Djafarov: Sbornik materialov, øD «Epoha», Mahaçkala, 2005, s. 160-162.
42
Borba za Sovetskuyu vlast v Severnoy Osetii,Sbornik dokumentov i materialov,
Ordjonikidze, 1972, s. 459; Kaspiy, 9 oktyabr (26 sentyabr) 1918, ζ 74; A.Taho-Godi,
a.g.e., s. 26-27; T. Nasirov, Borba za vlast v Azerbaydjane (1917 – 1920 gg.), Baku, 1993,
s. 54; N. (Efendiev) Samurskiy, Grajdanskaya voyna v Dagestane, Mahaçkala, 1925, s. 7, 8.
43
A. Korkmasov- H.M. Donogo, Polkovnik Magomed Djafarov: Sbornik materialov, øD
«Epoha», Mahaçkala, 2005, s. 167-169.
40
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1) Da÷ıstan okullarını Türkleútirmek, (Bu adım yerel aydınlar
tarafından destekleniyordu),
2) Silahların kayıt altına alınması ve el koyma, (Bu adım insanlar
arasında tepkiye neden oldu. ùöyle ki, Da÷lıların silahsızlandırılması Çarlık,
Beyaz Muhafızlar ve Bolúevikler döneminde de oldu÷u gibi her zaman sorun
olmuútur.),
3) Da÷ıstanlıların seferberli÷ini baúlatmak,
4) Türk ordu nizamını uygulamak,
5) Türk askerî davranıú tüzü÷ünün uygulamak,
6) Askerlere Türkçenin ö÷retilmeye baúlanması,
7) Rus askerler gittikten sonra, geri kalanlara Türk rütbeleri verildi.
Da÷ıstan’da bazı yerel subaylar, Türklerin Bolúevik ve Rus subaylarına
karúı mücadelesine karúı çıkıyorlardı. Bolúevikler yönetim baúına geçtikten
sonra Da÷ıstanlılar bu tutumlarının yanlıú oldu÷unun farkına vardılar.
Da÷ıstan’da ordunun Türkleúmesine karúı çıkanlar, bundan yana olanlar ve
tamamen kayıtsız kalanlar vardı. Alayın Türkleúmesinin takipçilerinden biri
Subay Eldaruúev idi. Çeçenistan’da Türkleúme son derece baúarılı oldu.
Bölgeye Albay Magomed Caferov’un geliúi ile artık emirler Türkçe
veriliyordu.44
ømam’ın úehirden gitmesinin ardından, ùükrü Bey Çeçenistan’a gitti.
Albay M. Caferov’a göre, “Genel olarak, Da÷ıstan, Çeçenistan ve Bakü’de
Türkler çok aktif bir úekilde faaliyette idiler. Her geçen (gün) ay Türk
ajanlarının sayısı artıyordu. Onlar hemen hemen her yerde ulusal ve dinî
e÷ilimle hareket ediyorlardı.”45
29 Ekim tarihinde Türklerin Temirhan ùura’ya girmesinden ve
Abdülmecid Çermoy’un baúkanlı÷ındaki Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti’nin
(Da÷lı Cumhuriyeti) kurulmasından sonra, Nuh Bek Tarkovski
diktatörlükten istifa etti. Albay Camalutdin Musalayev ise Da÷ıstan Valisi
atandı. H. Bammat’ın sürgünde iken kaleme aldı÷ı “Türkçülük, Türkiye ve
Kafkasya” isimli makalesinde ifade etti÷i teúekkür niteli÷indeki bölümünde:
“Biz, topraklarımızda kızıl ve beyaz iúgalcilere karúı mücadelede Türklerin
dökülen kanını çok iyi hatırlıyoruz ve bunu hiçbir zaman unutmayaca÷ız. Bu

44
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A. Korkmasov- H. M. Donogoa.g.e., s. 170, 173-177.
A. Korkmasov- H. M. Donogoa.g.e., s. 167-168.
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de÷ildir”

ùunu da belirtmek gerekir ki, Azerbaycan Hükümeti ve halkı Kuzey
Kafkasya halkının ba÷ımsızlı÷ını ve hürriyetini ilan edebilmesi için ilk
günden itibaren tam olarak desteklerini esirgememiúlerdir. Ekim 1918
tarihinde Azerbaycan ile Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti arasında ortak bir
savunma sisteminin kurulması ve koordineli bir ekonomi politikası ile ilgili
bir antlaúma imzalandı.47 Kısa süre sonra Türk Genelkurmayından Albayı
Zeki Bey gizli bir úekilde Nazran’a (ønguú) geldi. Zeki Bey, Kuzey Kafkasya
Cumhuriyeti’nin Tiflis’te yerleúen hükümetinin yardımı ile Terek’e
ulaúabilmiúti.48 1918 yılı Mondros Ateúkes Antlaúması úartlarına göre,
Türkler Kafkasya’dan çıkmak zorunda kaldılar. Bazı gönüllüler ise Da÷lılara
kurtuluú savaúında yardım ettiler.
Topraklarında meydana gelen úiddet olayları nedeniyle Türkiye, Kuzey
Kafkasya’da ulusal bir hareketi aktif olarak destekleyemiyordu. Nitekim
Türkiye’de Mustafa Kemal Atatürk’ün liderli÷iyle güçlü bir kurtuluú savaúı
patlak vermiúti. Türkiye’nin yeni politikası Sovyet Rusyası ile iúbirli÷ine
yönelmiúti. 20 Kasım 1920 tarihinde Kuzey Kafkasya halkların temsilcileri,
Mustafa Kemal Atatürk’e bir muhtıra gönderdi. Aynı tarihten itibaren
Da÷ıstan temsilcileri Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) toplantılarında
hazır bulundu ve Da÷ıstan’ın Türkiye ile birleútirilmesini savunmaya
baúladılar.
16 Mart 1921’de Moskova’da Rusya ile Türkiye arasında dostluk
antlaúması imzalandı. Antant devletleri bu anlaúmanın uygulanmasını
engellemeye çalıúıyorlardı. Müttefik devletler, Türk Ordusunun Kafkasya’da
Bolúeviklere karúı savaúmasına karúılık olarak, Sevr Antlaúması’nı yeniden
gözden geçirmeyi Türkiye’ye vaat ediyordu. Gürcistan’da General Aslan
Bey ve Muhammed Bey Abaúidze tarafından Müslüman tümen
oluúturulmuútu. Türk subay Sami Sultan 1921 yılı ocak ayında Sait Beyin
yerleúim yeri olan, Çeçenistan’ın Benoy köyünün güçlendirilmesi
çalıúmalarını yönetiyordu.


46

Kavkaz, 1938, ζ 1, yanvar.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Arúivi, f. 970. l. 1. k. 23. v. 1 – 5.
48
D. Z. Korenev, Revolyüsiya na Tereke, 1917 – 1918 godı, Ordjonikidze, 1967, s. 125-126,
172-173.
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1918 yılında Kafkasya øslam Ordusu’na komutanlık yapan Nuri Paúa
Mondros Ateúkes Antlaúması’nın ardından 30 Ekim 1918 tarihinde
Kafkasya’yı terk etmek zorunda kalmıútı. 1920 yılında ise geri dönerek
Kafkasya’daki Müslüman halkının kurtuluú savaúının baúına geçti. O, Kuzey
Kafkasya’nın ayrı ayrı millî birliklerini Beyaz Ordu’dan sonraki gerçek
tehlike olan Bolúeviklere karúı mücadelede øslam bayra÷ı altında
birleútirmek zorundaydı. Nuri Paúa Da÷ıstan ve Kuzey Kafkasya
komutanları ve liderleri – Ali Hacı Akuúinski, øbrahim Hacı, Kazım Bey,
Necmettin Gotsinski, K. Alihanov ile görüúmeler düzenliyordu. Nuri Paúa
onlara Azerbaycan’dan askerî yardım gönderece÷i konusunda söz vermiúti.
Sultan Kılıç Girey ve Krımúamhalov’un grupları Hvostikov, ømam Gotsinski
ve di÷erlerinin grubuyla beraber Kuzey Kafkasya’da yönetime el
koymalıydı.49
Bu arada, Nuri Paúa Da÷ıstan’da iki etkili taraf - dinî ve askerî gruplar
arasında (Ali Hacı Akuúinski, N.Gotsinski, Albay Alihanov vb.) uzlaúma
talep ediyordu. Ali Hacı, N. Gotsinski ile görüúmeler yürütmek için
aralarında fikir bakımından derin çeliúkilerin oldu÷unu belirtmesine ra÷men,
Nuri Paúa ve Kazım Bey ile uzun istiúarelerden sonra elçisi Süleyman Hacı
Mahmudov’u Alihanov ve N.Gotsinski’ye gönderdi. Süleyman Hacı
Mahmudov Akuú’ta gizli toplantı üyelerinden birisiydi. Alihanov, Ali Hacı
Levaúi’de Bolúeviklere karúı isyan çıkarabilirse, onlara karúı harekete hazır
oldu÷u yanıtını verdi. Nuri Paúa onlara Azerbaycan’dan askeri yardım
göndermeyi üstlendi.50
ùeyh Hasan Kahibski’nin aktardı÷ı bilgiye göre, Türk temsilci Selim
Bey N. Gotsinski ve Alihanov’un yanına gelerek Da÷ıstan’ın Türkiye’ye
birleúmesini teklif etti. Hasan Kahibski, Selim Beyi, Unsukul ilçesinin
ùiúilikmeer isimli bölgesi yakınlarında görmüútü. Türkiye’den gelen ikinci
temsilci Sait Bey de (ømam ùamil’in torunu) 1920 yılı sonlarında Da÷ıstan’a
ziyarette bulundu. O, Kuzey Kafkasya’nın dinî liderlerini Bolúeviklere karúı
mücadelede birleútirmek istiyordu. Böylece, Sait Bey, Tlyarat ilçesinden
olan tercümanı øsrafil, Kahibo sakinleri Heybullah Dibir ve Heybullah Hacı

49

Laypanov K.T., Oktabr v Karaçayevo-Çerkesii, Borba bolúevikov za vlast Sovetov (1917–
1920), Çerkessk, 1971, s. 164-165.
50
M.Z. Nahibaúev, Uzun-Hadji Saltinskiy - obúestvenno-politiçeskiy i religioznıy deyatel
Dagestana i Çeçni, øD «Epoha», Mahaçkala, 2009, s. 43; N. Emirov, Dagestan v period
pervoy russkoy revolyüsii 1905 – 1907 gg, Oçerki istorii Dagestana, Sbornik statey i
vospominaniy, Vıp. 1, Mahaçkala, 1950, s. 182-183.
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ile birlikte Aleksandr Muhammed’in Kahibo’deki evinde ùeyh ile bir araya
geldi. Sait Bey, tüm imamların kendisinin bayra÷ı altında birleúmesini
istedi.51
Gotsinski’nin yanına yasadıúı yollarla Türk elçiler (Ali Hacıyev, Hacı
Zahit, Muhammed Halil vb.) geliyorlardı. Bunun paralelinde Gürcistan’da da
bir ayaklanma planlanıyordu. Da÷lık Osetya, Kabardey-Balkar, KaraçayÇerkez, Adıge ve Da÷ıstan’da din adamlarında bir hareketlenme ve Türk
askerlerinin geliúine büyük beklenti gözlemleniyordu.
Böylece, Haziran, 1920 tarihinde Kuzey Kafkasya din adamları
Bolúeviklere karúı cihat ilan etti. O zamanlar Sovyet yetkililerine karúı direnç
Bolúeviklere karúı Müslüman hareketi olarak adlanıyordu. øç siyasetinde
durumun de÷iúmesi nedeniyle Türkiye tarafından Kafkasya’nın kurtuluú
savaúı kuvvetlerine yardımın zayıflaması ile Kuzey Kafkasya’da Rus
Bolúeviklerin yönetimini devirme çabaları baúarısız oldu. ømam Gotsinski
ba÷ımsız bir úeriat devleti kurmaya, imamlık oluúturmaya çalıútı.
Kafkasya’daki Türk Ordusu onun bu çabasını destekliyordu. Ancak, bu
hedefe ulaúmak için uygulanan pratik adımlar dıú güçler tarafından bertaraf
edildi. O úartlarda Türk tarafının yardımı yetersiz idi ve bazı Türk subayların
inisiyatifinde tutuluyordu.
Türkiye tarafından Kafkasya’nın kurtuluú savaúı güçlerine yardımın
durdurulması ile Kuzey Kafkasya’da Rus Bolúeviklerin yönetimini yıkma
çabaları baúarısız oldu. Kuzey Kafkasya Cumhuriyeti Denikin’in ordusuna
yenildiyse de Kuzey Kafkasya’da kurtuluú mücadelesini din adamları ve
millî komutanlar devam ettiriyorlardı. Onların bu mücadelesi de Bolúevikler
tarafından bastırıldı. Ancak, Da÷lıların ulusal kurtuluú savaúlarında
yenilgilerinin nedenlerinden birisi de grupların kendi aralarında
birlikteliklerinin olmaması, Kafkasya’nın ba÷ımsız devletleri etrafında
geliúen olumsuz uluslararası siyasi durum idi. Rus-Türk iúbirli÷i o zamanlar
Türkiye’nin, ba÷ımsızlık ve devletçilik u÷runa mücadele eden Kuzey
Kafkasya halklarına ve Kafkasya bölgesine olan çıkarlarından vazgeçmesi
anlamına geliyordu. Fakat Türkiye, Kafkasya halklarını ve buradaki
çıkarlarını asla unutmadı. ùunu söylemek yeterlidir ki, yetkililerin örtülü
onayı ile Türkiye’de 20. yüzyılın 20’li yıllarının sonuna kadar Kafkasya’dan


51
ùeyh Hasan Kahibski’nin sorgulanması // V obyatiyah krasnogo dyavola: Sbornik
materialov i dokumentov/Otv. Red. i sost. Hadji Murad Donogo, Mahaçkala, 2011, s. 158159.
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olan siyasi mültecilerin katılımı ile farklı siyasi örgütler kurulmuútu. Onlar
kısa zaman içerisinde Bolúevizm’in düúüúüne ve ba÷ımsızlı÷ın
kazanılaca÷ına umut ediyorlardı. Sadece bu noktada Mustafa Kemal Atatürk
Hükümeti Türk halkının ulusal kurtuluú mücadelesinde yabancı iúgaline
karúı Sovyet Rusyası’nı stratejik müttefik olarak görüyordu. Kuzey Kafkasya
halkları ise 1925 yılı sonlarına kadar Türk askerlerinin geliúini bekliyorlardı.
Atatürk’ün önderli÷inde Kurtuluú Savaúı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulması Rusya ile iliúkilerin onarılmasını son derece gerekli hale getirdi.
Mustafa Kemal Atatürk’ün önderli÷inde Türkiye’nin yeni politikası Sovyet
Rusyası ile iúbirli÷ine yönelmiúti. Amma Türklerin Kafkasya halklarına dinî,
etnik ve tarihî nedenlerden dolayı yardımda bulunmaları do÷aldı.
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ERMENøSTAN – AZERBAYCAN ARAZø MUNAKAùASINDA
ANKARA HÜKÜMETøNøN MEVKøø (1920-1921)*
Ilqar NøFTALøYEV**

Rusiyanın çar hökumԥtinin Cԥnubi Qafqazda hԥlԥ XIX ԥsrdԥ hԥyata
keçirdiyi inzibati-ԥrazi bölgüsü ɜɹ ɤɸɱɰɪɦɹ ɫɢɣɚɫɹɬɢ zamanı regionun
tarixi, etnoqrafik vԥ tԥsԥrrüfat xüsusiyyԥtlԥrini vԥ reallıqlarını nԥzԥrԥ
almaması, 1918 ɴɢ ɢɥɞɹ yeni yaranmıú respublikalar arasında ɹɪɚɡɢ
ɦɰɛɚɳɢɫɹɥɹɪɢɧɹ gԥtirib çıxartdı. 918-1920-ɴɢ ɢɥɥɹɪɞɹ ɛɭ ɦɰɛɚɳɢɫɹɥɹɪ
hԥrbi münaqiúԥlԥrԥ ɱɟɜɪɢɥɹɪɹɤ son nԥticԥdԥ
ɳɹɦɢɧ dövlԥtlԥrin
müstԥqilliyinin itirilmԥsindԥ mühüm amil olɞɭ. Azԥrbaycan ilԥ Ermԥnistan
arasında ɹɪɚɡɢ ɦɰɧɚɝɢɲɹɫɢ ɹɫɚɫɹɧ hԥr iki millԥtin qarıúıq yaúadıqları
Gԥncԥ quberniyasının ɞɚɶɥɵɝ Qaraba÷ vԥ Zԥngԥzur, ørԥvan quberniyasının
Naxçıvan, ùԥrur-Dԥrԥlԥyԥz bölgԥlԥri ԥtrafında gedirdi. Ⱦɚɶɥɵɝ Qaraba÷ vԥ
Zԥngԥzurda ermԥnilԥrlԥ azԥrbaycanlıların sayı tԥxminԥn eyni oldu÷u halda,
Naxçıvan vԥ ùԥrur-Dԥrԥlԥyԥz qԥzalarında azԥrbaycanlıların sayı iki dԥfԥ
ermԥnilԥrdԥn çox idi. Azԥrbaycan tԥrԥfi sԥrhԥdlԥrin cԥkilmԥsi mԥsԥlԥsindԥ
tarixi-etɧɨɝɪɚɮɢɤ prinsipdԥn çıxıú etdiyi halda, Ermԥnistan «ermԥnilԥr
yaúadı÷ı torpaqlar
ermԥni torpa÷ıdır» prinsipinԥ üstünlük verirdi.
Ermԥnistan bu prinsipi xԥtta ermԥni ԥhalisinin sayca azlıq tԥúkil etdiyi vԥ
artıq Azԥrbaycanın nԥzarԥtindԥ olan bölgԥlԥrԥ dԥ úamil etmԥyԥ çalıúırdı.
1918-ɴɢ ɢɥɞɹ yeni yaranmıú cümhuriyyԥtlԥrin siyasi tԥúԥkkülü,
onların ԥrazilԥrinin tԥsbiti prosesi eyni zamanda hԥmin dövrdԥ Cԥnub
Qafqaz
bölgԥsi ԥtrafında yaranmıú beynԥlxalq konyuktura, böyük
dövlԥtlԥrin münaqiúԥ tԥrԥflԥrinԥ tԥsir vԥ proseslԥrԥ müdaxilԥ etmԥk
imkanlarından asılı idi. Ermԥnistan ilԥ Azԥrbaycan arasında ԥrazi
münaqiúԥsi ilk ԥvvԥl 1918-ci il may-oktyabr aylarında Cԥnubi Qafqazda
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bԥrqԥrar olmuú türk-alman hegemonlu÷u, bunun ardınca 1918-ci ilin
sonlarında «Dördlԥr ittifaqının» dünya müharibԥsindԥ mԥ÷lubiyyԥti ilԥ
regionda tԥqribԥn il yarım davam etmiú Antanta hegemonlu÷u vԥ nԥhayԥt
1920-ci ilin aprelindԥɧ ùimali Azԥrbaycanın sovetlԥúmԥsi nԥticԥsindԥ
Sovet Rusiyasının Cԥnubi Qafqazda gedԥn bütün proseslԥrdԥ aparıcı siyasi
amilԥ çevrilmԥsi müԥyyԥn edirdi.
Bu vaxt Türkiyԥ 1918-ci ildԥn sonra yenidԥn Cԥnub Qafqazda gedԥn
mürԥkkԥb proseslԥrdԥ fԥal iútirak edir, bölgԥnin yeni
siyasi, ԥrazi
konfiqurasiyasını müԥyyԥn edԥn amilԥ çevrilir. Azԥrbaycanın bolúevizmԥ
qarúı apardı÷ı mübarizԥsini bir zaman dԥstԥklԥyԥn Türkiyԥ indi öz
qurtuluúu naminԥ onun bolúeviklԥrlԥ anlaúmasını istԥyirdi. Türkiyԥnin
Ankara hökümԥtinin Sovet Rusiyası ilԥ strateji müttԥfiqliyindԥn irԥli gԥlԥn
qarúılıqlı addımların eyni zamanda bölgԥnin gԥnc cümhuriyyԥtlԥrinin siyasi
taleyinԥ, o cümlԥdԥn Ermԥnistan-Azԥrbaycan ԥrazi münaqiúԥsinin inkiúaf
istiqamԥtlԥrinԥ vԥ hԥlli yollarının müԥyyԥn edilmԥsinԥ böyük tԥsiri olmuúdu.
Bolúevik ideologiyasının Türkiyԥnin milli maraqları üçün haqlı olaraq
yad hesab edԥn M.Kamal, K.Karabԥkir paúaları dost vԥ qardaú bir ölkԥ olan
Azԥrbaycanın bolúeviklԥrlԥ anlaúması istԥyi özü-özlüyündԥ bir ziddiyԥt
tԥúkil edirdi. Lakin Ɇ.Ʉɚɦɚɥ ɩɚɲɚɧɵɧ 1920-ci il aprelin 26-da Moskvaya
göndԥrdiyi
mԥktubunda Azԥrbaycan hökümԥtinin bolúevik dövlԥtlԥr
qrupuna daxil etmԥyi tԥԥhhüd etmԥsi1, heç dԥ rus bolúevik hԥrbi qüvvԥlԥri
tԥrԥfindԥn Azԥrbaycan müstԥqilliyinԥ son qoyulmasını nԥzԥrdԥ tutmurdu.
Ȼɭɧɚ ɛɚɯɦɣɚɪɚɝ, inqilabi Türkiyԥnin Müttԥfiqlԥrԥ qarúı aparılan
müharibԥdԥ eyni mövqeyԥ gԥlmԥsi vԥ Sovetlԥrlԥrdԥn yardım istԥmԥsi
Moskvanın Azԥrbaycanla ba÷lı siyasԥtini hԥyata keçirmԥk üçün ona böyük
imkanlar yaratdı. Bolúeviklԥrin Bakıdakı inqilab tԥúԥbbüslԥrinin baú
tutmaması onları Azԥrbaycandakı türk nüfuzundan istifadԥ etmԥyԥ sövq
edirdi. Bunun üçün hԥtta ictimai rԥyi aldadacaq úüarlar hazırlanmıúdı:
«Türkiyԥ ölüm dirim mübarizԥsindԥdir, Qızıl Ordu Türkiyԥnin kömԥyinԥ
getmԥk istԥyir. Musavat hɸkümԥti isԥ buraxmır»2. Belԥliklԥ Anadolu
hԥrԥkatı ilԥ iú birliyiɧɞɹɧ, Ankara vԥ Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧ hökümԥtlԥrinin xarici

1

ɓɹɫɹɧɥɢ ɔ.ɉ. ɋɨɜɟɬ ɞɸɜɪɰɧɞɹ Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧɵɧ ɯɚɪɢɴɢ ɫɢɣɚɫɹɬɢ (1920-1939).Ȼɚɤɵ,
2012, ɫ.237
2
Ɋɹɫɭɥɡɚɞɹ Ɇ.ə. Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧ ɔɰɦɳɭɪɢɣɣɹɬɢ. Ȼɚɤɵ, 1990, ɫ.63.
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siyasԥtdԥ bir-birinԥ zidd olan qütblԥrdԥ dayanmasıɧɞɚɧ ɢɫɬɢɮɚɞɹ ɟɞɹɧ
Sovet Rusiyası 1920-ci ilin aprelin 27 –dԥ ɒɢɦɚɥɢ Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧɵ ɢɲɶɚɥ
ɟɞɹɪɹɤ Aɡɹɪɛɚɣɴɚɧ Xɚɥɝ Cɰɦɳɭɪɢɣɣɹɬɢɧɹ ɫɨɧ ɝɨɣɞɭ.
ùimali Azԥrbaycanın Rusiya tԥrԥfindԥn son yüz ildԥ ikinci dԥfԥ
iú÷alından sonra bolúeviklԥrin ilkin planlarında Azԥrbaycanda ԥldԥ olunmuú
u÷uru inkiúaf edԥrԥk qısa zamanda Ermԥnistanı vԥ Gürcüstanı
sovetlԥúdirmԥk idi. Lakin qԥrb cԥhbԥsindԥ Polúa vԥ Vranqel ordusuna qarúı
aparılan hԥrbi ԥmԥliyyatlar vԥ bunula ba÷lı kifayԥt qԥdԥr hԥmin istiqamԥtdԥ
hԥrbi qüvvԥlԥrin sԥfԥrbԥr olunması Moskvanı bu planlardan müvԥqqԥti
olaraq daúındırdı. Bu mԥrhԥlԥdԥ Sovet Rusiyası Ermԥnistan ilԥ Azԥrbaycan
arasında gedԥn ԥrazi münaqiúԥɫɢɧdԥn istifadԥ edԥrԥk nԥzarԥtindԥn kԥnarda
qalan
ɜɹ ɢɤɢ ɞɸɜɥɹɬ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɦɰɛɚɳɢɫɹ ɞɨɶɭɪɚɧ
bölgԥlԥrԥ
sülhmԥramlı qüvvԥ bayra÷ı altında yiyԥlԥnmԥyԥ çalıúırdı. Rusiya bu iúi,
habelԥ digԥr planlarını asanlıqla baúa gԥtirmԥk mԥqsԥdilԥ Azԥrbaycanın
iútirakı olmadan onun adından çıxıú edԥrԥk torpaqlarının gԥlԥcԥk taleyni
Ermԥnistanla bir-baúa danıúıqlarda özü hԥll edirdi. Belԥliklԥ Ermԥnistanın
Azԥrbaycana qarúı ԥsassız ԥrazi iddiaları vԥ hԥrbi tԥcavüzünün nԥticԥlԥrinin
aradan
qaldırılması
problemlԥri
bilavasitԥ
RSFSR-Ermԥnistan
münasibԥtlԥrinin asılılı÷ına keçirilirdi vԥ «Müstԥqil» Sovet Azԥrbaycanı
onların müzakirԥ vԥ hԥllindԥn diplomatik üsulla kԥnarlaúdırılırdı. ȿɣɧɢ
ɡɚɦɚɧɞɚ, ɛolúeviklԥr Anadolluda gedԥn milli-azadlıq hԥrԥkatından bir sipԥr
kimi istifadԥ etmԥɤɥɹ, Ankara hökümԥti ilԥ Azԥrbaycan vԥ Ermԥnistan
vasitԥsilԥ ԥrazi ԥlaqԥsi yaratmaqla vԥ onu silahlandıraraq, özünün cԥnub
cinahını Antanta qoúunlarından zԥrԥsizlԥúdirmԥyԥ çalıúırdılar. Ȼuɧɭɧɥɚ
Moskva Ermԥnistanı vԥ Gürcüstanı üç tԥrԥfdԥn halqaya salmaqla yaxın
zamanlarda bu respublikalarɵ da sovetlԥúɞɢɪɦɹɣɹ ɩɥɚɧɥɚɲɞɵɪɵɪɞɵ.
Lakin Moskva heç bir halda Türkiyԥdԥ hakimiyyԥt mԥsԥlԥsinin Antanta
ɬɹɪɹɮɢɧɞɹɧ ɫɹɪɛɹɫɬ ɛɭɪɚɯɵɥɦɚɣɚɧ ɜɹ ɢɞɟɨɥɨɠɢ ɴɹɳɹɬɞɹɧ ɨɧɥɚɪɚ ɡɢɞɞ
ɨɥɚɧ sultan hökümԥtinin xeyrinԥ hԥlɥ olunmasına yol verԥ bilmԥzdir.
Çiçɟrɢnin fikrincԥ ԥks halda Qafqazda islam bayra÷ı altında bolúeviklԥrԥ
qarúı müsԥlman fanatizmi baú qaldıracaqdır3. Bunlarla yanaúı bolúevik
hökümԥtindԥ Ankara hökümԥtinin Moskva ilԥ strateji müttԥfiqliyindԥ nԥ
qԥdԥr sԥmimi oldu÷u haqda daim úübhԥlԥri vardır. 1920-cı il iyun ayının
sonunda türk qoúunlarının Naxçıvan bölgԥsinԥ yeridilmԥsi bu úübhԥlԥrin
daha da artmasına sԥbԥb oldu.

3

Ɋusiya Dövl t Sosial-Siyasi Tarixɢ Arxivi (RDSSTA), Ɏ.64, ɫɢɣ. 1, ɢɲ.21, ɜ. 145.
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Azԥrbaycanda Sovet hakimiyyԥti qurulduqdan sonra Bakının tam siyasi
tԥsirindԥn kԥnarda qalan yeganԥ ԥrazi Naxçıvan bölgԥsi idi. 1920-ci il
iyununda Kazım Qarabԥkir paúa baúda olmaqla türk ordusunun ùԥrq cԥbhԥsi
yaradıldı. Kazım Qarabԥkir paúa hԥlԥ Ԥrzrum konqresindԥ (1919-cu il)
bԥyan etmiúdi: «Azԥrbaycana açılan pԥncԥrԥ yalnız Naxçıvandır, onun
ba÷lanmasını istԥmirԥm»4. øyun ayının sonunda Cavid bԥyin komandanlı÷ı
altında sayı 9000 çatan türk Bԥyazid diviziyası Naxçıvan-Culfa-Ordubad
istiqamԥtindԥ hԥrԥkԥt edԥrԥk iyulun 2-dԥ onun üç minlik qabaqcıl hissԥlԥri
ùaɳtaxtı-Naxçıvan bölgԥsinԥ çatmıúdılar. ùԥrq cԥbhԥsinin nümayԥndԥsi
ɦɚɣɨɪ Veysԥl bԥy Ünuvar Naxçıvanda olan türk hԥrbi missiyasının rԥhbԥri
tԥyin edildi. Onun qԥrargahı ùahtaxtı kԥndindԥ yerlԥúirdi5. ɘɡ
ɯɚɬɢɪɹɥɹɪɢɧɞɹ ɛɭ ɞɸɜɪɞɹ ɪɭɫɥɚɪɵɧ ɞɚɜɪɚɧɵɲɥɚɪɵɧɚ ɝɢɣɦɹɬ ɜɟɪɹɧ
ȼɟɣɫɹɥ ɛɹɣ ɣɚɡɵɪɞɵ: «ɋɨɧɪɚɤɵ ɳɚɞɢɫɹɥɹɪ ɪɭɫɥɚɪɵɧ ɢɤɢɰɡɥɰ ɛɢɪ
ɫɢɣɚɫɹɬ ɣɰɪɰɬɞɰɤɥɹɪɢɧɢ, ɛɭ ɬɹɳɥɰɤɹɥɢ ɬɚɤɬɢɤɚɧɵ ɢɡɥɹɞɢɤɥɹɪɢɧɢ
ɨɪɬɚɣɚ ɱɵɯɚɪɞɵ: ɢɤɢ ɬɹɪɹɮ ɛɢɪ ɛɢɪɢɧɢ ɝɵɪɚɴɚɝ, ɞɹɣɦɢɲ ɚɪɦɭɞ ɤɢɦɢ
ɢɤɢɫɢ ɞɹ ɛɢɪɞɹɧ ɛɨɥɲɟɜɢɤɥɹɪɢɧ ɚɶɡɵɧɚ ɞɰɲɹɴɹɤɞɢ. Ɋɭɫɥɚɪ ɸɡɥɹɪɢɧɢ
ɟɪɦɹɧɢɥɹɪɹ ɲɢɪɢɧ ɷɸɫɬɹɪɦɹɤ ɰɱɰɧ ɦɰɦɤɰɧ ɨɥɞɭɶɭ ɝɹɞɹɪ ɳɹɪ ɲɟɣɹ
ɛɚɲ ɜɭɪɭɪɞɭ»6. Ɍɰɪɤ ɡɚɛɢɬɢɧɢɧ ɞɟɞɢɤɥɹɪɢɧɞɹ ɛɸɣɰɤ ɳɹɝɢɝɹɬ ɜɚɪɞɵ.
Ȼu dövrdԥ Rusiyanın XXøK G.Çiçerinin
Rɭɫɢɣɚ Kɨɦɦɭɧɢɫɬ
(bɨɥɲɟɜɢɤɥɹɪ) Pɚɪɬɢɣɚɫɵɧɵɧ Qafqaz bürosunun katibi Q.Orconikidze ilԥ
aparılan qız÷ın yazıúmalarda Ermԥnistanɵɧ arzusuɧɭ ɢɮɚɞɹ ɟɞɹɪɹɤ onu
Azԥrbaycan hökümԥtinԥ tԥsir ɷɸɫɬɹɪɹɪɹɤ Naxçıvan, ùԥrur-Dԥrԥlԥyԥz
bölgԥlԥrindԥn Ermԥnistanın xeyrinԥ imtina edilmԥsinԥ nail olma÷a ça÷ırırdı.
Bu ilk növbԥdԥ onun ilԥ ԥsaslandırılırdı ki, ɷɰɣɚ hԥmin ԥrazilԥr hԥmiúԥ
Ermԥnistana mԥnsub olub7. əɫɥɢɧɞɹ ɢɫɹ, ɋɨɜɟɬ Ɋɭɫɢɣɚɫɵ ɬɰɪɤ
ɝɨɲɭɧɥɚɪɵɧɵɧ
ɔɹɧɭɛɢ
Ƚɚɮɝɚɡɵɧ
ɢɱɹɪɢɥɹɪɢɧɹ
ɞɨɶɪɭ
ɢɪɹɥɢɥɹɧɦɹɫɢɧɞɹɧ ɟɳɬɢɣɚɬ ɟɞɹɪɹɤ Azԥrbaycan ilԥ Türkiyԥ arasında
sԥrhԥdlԥrin daralmasına çalıúırdı. Lakin Azԥrbaycan rԥhbԥrliyi baúda
N.Nԥrimanov
olmaqla bu cür
yanaúmanı sԥhv addım kimi
qiymԥtlԥndirԥrԥk, ɇɚɯɱɵɜɚɧɵɧ, ɒɹɪɭɪ-Ⱦɹɪɹɥɹɣɹɡɢɧ ԥhalisinin baúdanbaúa müsԥlman oldu÷unu bildirir vԥ ɨɧɥɚɪɵɧ Ermԥnistana verildiyi halda
Rusiyanı Türkiyԥ ilԥ birlԥúdirԥn körpünün itirilmԥsinԥ götirib çıxaraca÷ını

4

Ƚɭɥɢɟɜ ɔ. ɂɤɢɧɴɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɵɧ ɬɚɪɢɯɢɧɹ ɞɚɢɪ. Ȼɚɤɵ,1997,ɫ.40.
RDSSTA, Ɏ. 64, ɫɢɣ. 1, ɢɲ 17, ɜ. 136-137.
6
ȼɟɣɫɹɥ ɍɧɰɜɚɪ: ɇɚɯɱɵɜɚɧ: ɬɹɥɚɬɰɦ ɜɹ ɛɭɪɭɥɶɚɧɥɚɪ (1920-1921). ɇɚɯɱɵɜɚɧ, 2006, ɫ.30
7
RDSSTA, Ɏ. 85, ɫɢɣ. 3 ɫ, ɢɲ 2, ɜ. 3-4.
5
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qeyd edirdi8. Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧ ɪɹɳɛɹɪɥɢɣɢɧɢɧ ɛɭ ɟɬɢɪɚɡɥɚɪɵɧɚ ɛɚɯɦɚɣɚɪɚɝ
Ɋɭɫɢɣɚ ɦɰɯɬɹɥɢɮ ɜɚɫɢɬɹɥɹɪɥɹ ɬɰɪɤ ɝɨɲɭɧɥɚɪɵɧɵ Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧɞɚɧ
ɱɵɯɚɪɵɥɦɚɫɵɧɚ ɱɚɥɵɲɵɪ ɜɹ Ⱥɧɚɞɨɥɭ ɳɹɪɹɤɚɬɵ ɢɥɹ ɨɧɭ
ɛɢɪɥɹɲɞɢɪɹɴɹɤ ɇɚɯɱɵɜɚɧ ɞɹɳɥɢɡɢɧɢ ɸɡ ɧɹɡɚɪɹɬɢɧɞɹ ɫɚɯɥɚɦɚɝ
ɢɫɬɹɣɢɪɞɢ. Ȼɭɧɭɧ ɰɱɰɧ 1920-ci ɢɥ iyulun 13-dԥ Aɡɹɪɛɚɣɴɚɧ Kɨɦɦɭɧɢɫɬ
(bɨɥɲɟɜɢɤɥɹɪ) Pɚɪɬɢɣɚɫɵɧɵɧ Mɹɪɤɹɡɢ Kɨɦɢɬɹɫɢɧɢɧ Ȼürosuɧɭɧ
keçirilԥn
iclasında «Naxçıvan haqqında» mԥsԥlԥ müzakirԥ edilԥrԥk
Azԥrbaycanın bu mübahisԥsiz hissԥsinin Türkiyԥ qoúunlarından
Bundan ɴɹɦɢ iki gün
tԥmizlԥnmԥsi ɳɚɝɝɵɧɞɚ qԥrar ɝɹɛɭɥ ɨɥɭɧɭɪ9.
sonra, 1920-ci iyulun 15-dԥ AK (b) P MK Bürosu Azԥrbaycanın
Naxçıvandan vԥ digԥr ԥrazilԥrdԥn imtina edilmԥsi, onların rus qoúunları
tԥrԥfindԥn tutulması haqqında ɣɟɧɢ qԥrar ɝɹɛɭɥ ɟɞɢɪ10.
Müԥyyԥn hԥrbi hazırlıqdan sonra XI Qırmızı Ordunun hissԥlԥri iyulun
28-dԥ Naxçıvana daxil oldular. Lakin bütün bunlara baxmayaraq,
Naxçıvanın statusu müԥyyԥnlԥúmԥsi ԥrԥfԥsindԥ Azԥrbaycanın bu bölgԥsindԥ
vԥziyyԥt mürԥkkԥb idi. Sovet Rusiyası ilԥ daúnak Ermԥnistanı arasında
gedԥn pԥrdԥarxası oyunlar Naxçıvanın Azԥrbaycan SSR tԥrkibindԥ qalması
mԥsԥlԥsinin hԥllini uzadırdı. Azԥrbaycan rԥhbԥrliyinin Moskvanın diktԥsinԥ
tabe oldu÷u úԥraitdԥ Ɋɭɫɢɣɚ-ȿɪɦɹɧɢɫɬɚɧ ɫɸɜɞɹɥɹɲɦɹɫɢɧɹ qarúı
mübarizԥdԥ Naxçıvan ԥhalisinin qüvԥndiyi yeganԥ qüvvԥ bölgԥdԥ yerlԥúԥn
türk qoúunları idi.
1920-ci iyulun 19 –da Bԥkir Sami bԥyin rԥhbԥrlik etdyi TBMM
nümayԥndԥ heyԥtinin Moskvaya gԥlmԥsinԥ baxmayaraq, avqustun 13-nԥ
qԥdԥr Sovet tԥrԥfi türk heyԥti ilԥ rԥsmi danıúıqlara baúlamamıúdı. Sovet
Rusiyası Ermԥnistan ilԥ münasibԥtlԥrini tam aydınlaúdırmadan türk heyԥti
ilԥ rԥsmi danıúıqlar aparmaq istԥmirdi. 1920-ci il avqustun 10-da Sovet
Rusiyası ilԥ Ermԥnistan arasında imzalanmıú müqavilԥyԥ ԥsasԥn Qaraba÷,
Zԥngԥzur vԥ Naxçıvan ɪɭɫ ɝɨɲɭɧɥɚɪɵɧɵɧ ɧɹɡɚɪɹɬɢɧɞɹ
ɝɚɥɞɵ,
ȿɪɦɹɧɢɫɬɚɧ ɢɫɹ ùahtaxtı-Cülfa dԥmir yoluɧɞɚɧ hԥrbi yüklԥr istisna
olmaqla istifadԥ eɬɦɹɤ ɳɰɝɭɝɭ ɚɥɞɵ11. Sovet Rusiyası daúnak ɳɸɤɰɦɹɬɢ
ilԥ razılı÷a gԥlib müqavilԥ imzaladıqdan sonra avqustun 13-dԥ Moskvada ilk

8

ʪ̣̼̌̽̐ ʧ̬̬̌̌̍̌̽ ̵̖̜̦̣̣̍́̌̐ ̶̺̱̐̐̔̌ ̏́ ̶̦̜̔̌ ̛̛̭̜̭̯̦̌́̔́. ˁ̦̣̬́́̔́ ̏́ ̹̬̺̣̬́́.
/˃̸̛̛̬̯́̍, ̥̭̱̣́ ̡̨̬̖̯̬̔̌, ̛̛̬̹̾ ̶̶̭̦̦̀̚ ̏́ ̛̹̬̺̣̬̦́́ ̶̴̛̛̥̣̣́ ̯.̖.̔., ̴̨̨̪̬̖̭̭̬
ʱ.ʧ. ʥ̨̬̭̖̌̐̏. 2 ̛̻̣̔̔́. ʺ., 2008, 1 ̛̻̣̔., ̭.457-458.
9
Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɫɵ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɢɧɢɧ ɂɲɥɹɪ ɂɞɚɪɹɫɢɧɢɧ ɋɢɣɚɫɢ ɋɹɧɹɞɥɹɪ
Ⱥɪɯɢɜɢ (ȺɊɉɂɂɋɋȺ), Ɏ.1, ɫɢɣ.1, ɢɲ 18, ɜ.12.
10
Ƀɟɧɹ ɨɪɚɞɚ. ɜ.13.
11
Ⱦɚɶɥɵɝ Ƚɚɪɚɛɚɶ. 1918-1923. Ƀɟɪɟɜɚɧ, 1992, ɫ.574-575
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rus-türk rԥsmi görüúü keçirildi. Bu görüú zamanı türk heyԥti 10 avqusta
imzalanmıú Rusiya-Ermԥnistan müqavilԥsindԥn xԥbԥr tutdu vԥ Naxçıvanùahtaxtı dԥmir yolunun Ermԥnistana tԥslim etmԥsilԥ ba÷lı öz narahatlı÷ını
ifadԥ etdi. Türk nümayԥndԥ heyԥti böhrandan çıxıú yolu kimi avqustun 14dԥ ɋɨɜɟɬ Ɋɭɫɢɣɚɫɵɧɵɧ ɏɚɥɝ ɤɨɦɢɫɫɚɪɥɚɪ ɲɭɪɚɫɵɧɵɧ ɫɹɞɪɢ V.Leninlԥ
görüúü zamanı RSFSR ilԥ Ermԥnistan arasında imzalanmıú müqavilԥ ilԥ
ba÷lı öz narahatlı÷ını bildirdi. Lenin ermԥnilԥrlԥ imzalanmıú müqavilԥnin
bir zԥrurԥtin nԥticԥsi oldu÷unu bildirdi vԥ qeyd etdi ki, « biz o müqavilԥni
imzalamaqla xԥta etdiyimizi anladıq, düzԥltmԥyԥ çalıúaca÷ıq. Biz
düzԥltmԥsԥk siz düzԥldԥrsininz». Lenin onu da bildirdi ki, yaxın zamanlarda
Ermԥnistanın vԥ Gürcüstanın sovetlԥúmԥsi ilԥ bütün mԥsԥlԥlԥr öz hԥllini
tapacaqdır12. 10 avqust müqavilԥsinԥ sonralar ùԥrq cԥhbԥsi komandanı
K.Karabԥkir paúaya göndԥrdiyi teleqramlarından birindԥ öz qiymԥtini verԥn
M.Kamal onun Azԥrbaycana zԥrԥr verԥn maddԥlԥrin aradan qaldırılmasını,
Qaraba÷ vԥ s. yerlԥrin Azԥrbaycana ba÷lı olmasını tԥmin edilmԥsini xüsusi
qeyd etmiúdi13. Sovet Azԥrbaycanının Mustafa Kamalın rԥhbԥrlik etdiyi
Türkiyԥ hökümԥti ilԥ münasibԥtlԥrin qurulmasında vԥ inkiúafında misilsiz
rolu olmuú Azԥrbaycan SSR-in Sovet Rusiyasında sԥlahiyyԥtli nümayԥndԥsi
B.ùahtaxtinski V.Leninԥ vԥ G.Çiçerinԥ göndԥrdiyi teleqramlarda Sovet
Rusiyasının Azԥrbaycanın vԥ Türkiyԥnin ԥrazi bütövlüyü mԥsԥlԥsindԥ
tutdu÷u ikili mövqeyini tԥnqid edirdi. 1920-ci il avqustun 13-dԥ Q.Çiçerinԥ
yazdı÷ı mԥktubunda o yazırdı : «Sovet Rusiyası xalqın tԥlԥbinin ԥksinԥ
olaraq Naxçıvanı daúnaklara verir, halbuki bu yerli müsԥlmanların fiziki
mԥhvi tԥhlükԥsini yaradır, necԥ ki
daúnak Ermԥnistanında yüzlԥrlԥ
müsԥlman kԥndlԥri da÷ıdılmıúdı»14. 1920-ci ilin sentyabrın 20-dԥ V.Leninԥ
göndԥrilmiú geniú mԥruzԥsindԥ B.ùahtaxtinski bir daha vur÷ulayırdı :
«Türkiyԥ bizԥ ùԥrqin azad edilmԥsindԥ yardım edԥ bilԥr. Lakin Naxçıvanın
Ermԥnistana güzԥút edilmԥsi, türklԥrin daúnaklar üzԥrinԥ hücümlarına olan
maneԥlԥr vԥ nԥhayԥt Ermԥnistana gԥlԥcԥkdԥ bir sıra Anadolu ԥrazilԥrinin
vԥd olunması, türklԥrin bizim siyasԥtԥ olan inamını itirir»15. Digԥr tԥrԥfdԥn
Ɋɭɫɢɣɚ ɢɥɹ ɛɚɶɥɚɧɚɧ müqavilԥ ilԥ özünün úԥrq sԥrhɹdlԥrinin tԥhlükԥzliyinԥ
tԥminat alan Ermԥnistan 1920-ɴɢ ɢɥ ɚɜɝɭɫɬɭɧ 10-ɞɚ Ⱥɧɬɚɧɬɚ ɞɸɜɥɹɬɥɹɪɢ

12

ʧ̴̨̬̌̌̏ ʦ. ˃̶̡̛̬̜́-ˀ̛̱̭̜̌ ̶̛̛̥̦̭̯̣̬̦̌̍́́̔́ ʤ̬̜̻̦́̍̌̌̚ ̛̥̭̣̭́́́ (1917-1922).
ʥ̡̼̌, 2011, ̭.390-391.
13
Ⱥɬɚɬɰɪɤɰɧ Ɇɢɥɥɢ Ⱦɢɲ ɉɨɥɢɬɢɤɚɫɵ, ɫ.202-206 .
14
ʤˀʿʰʰˁˁʤ, ˇ.609, ̛̭̜.1, ̛̹ 71, ̏.14.
15
ʤˀʿʰʰˁˁʤ, ˇ.1,̛̭̜.1, ̛̹ 2(̌), ̏.26.
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ɢɥɹ Ɉɫɦɚɧɥɵ ɳɸɤɰɦɹɬɢ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɛɚɶɥɚɧɦɵɲ Sevr müqavilԥsinin
ɟɪɦɹɧɢɥɹɪɹ vԥd etdiyi ԥrazilԥri iú÷al etmԥk üçün 1920-ci ilin sentyabrında
Türkiyԥyԥ qarúı geniú hԥrbi ԥmԥliyyatlara baúladı. 1920-ci il noyabrın 28dԥ, yԥni artıq müharibԥnin baúa çatdı÷ı dövrdԥ Gɰmrüdԥ Sovet Ɋusiyasının
nümayԥndԥlԥri ilԥ görüúü zamanı Kazım Karabԥkir paúa Türkiyԥnin
Ermԥnistan ilԥ müharibԥyԥ vadar edԥn sԥbԥblԥri belԥ izah etmiúdi: «Antanta
ilԥ mübarizԥdԥ Ermԥnistan hԥr zaman bizԥ arxadan zԥrbԥ endirirdi. Butun
bunlara baxmayaraq Sovet Rusiyası Anadolunun bir sıra vilayԥtlԥrinin
Ermԥnistana verilmԥsini tԥlԥb etdi…Rusiya…Türkiyԥ vԥ Azԥrbaycan
hesabına, o zaman ermԥnilԥrsiz mürtԥcԥ Böyük Ermԥnistan qurmaq istԥyirdi.
Ԥn nԥhayԥt, Rusiya Naxçıvan diyarını Ermԥnistana verdi. Bu yeganԥ bir
dԥhliz idi ki, türklԥr onun vasitԥsilԥ Rusiya ilԥ ԥlaqԥ saxalaya bilԥrdilԥr. Bu
addımla Rusiya türk inqilabına bütün baúçılıq edԥnlԥri türk kütlԥlԥrinin
qarúısında demԥk olar ki, tԥrkisilah etdi. Rusiya bizԥ icazԥ verdi ki,
Sarıqamıú vԥ Naxçıvan rayonunu tutaq, lakin bu ԥmԥliyyatlarda bizԥ heç bir
hԥrbi kömԥk göstԥrmԥk istԥmԥdi. Elԥ hԥmin vaxt ermԥni quldurları hücüm
edib, Oltı rayonunda müsԥlman qır÷ını törԥtmԥyԥ baúladı.Türk xalqının sԥbri
tükԥndi vԥ xalq daúnakları cԥzalandırılmasını tԥlԥb.etdi»16. Ɍürklԥrin
Ermԥnistanın içԥrlԥrinԥ irԥlɢlԥmԥsinin qarúısını almaq üçün Sovet
Rusiyasının Ermԥnistanda sԥlahiyyԥtli
nümayԥndԥsi
Bɨɪɢɫ Leqran
Naxçıvan vԥ Zԥngԥzurun Ermԥnistana verilmԥsi müqavilindԥ daúnak
hökümԥtinɹ ɛɨɥɲɟɜɢɤɥɹɪɹ Türkiyԥ ilԥ bir-baúa dԥhlizɢɧ ɜɟɪɢɥɦɹɫɢɧɢ
tԥklif ɟɬɞɢ17. Lakin ɗ.Çiçerin Ȼ.Ʌɟɝɪɚɧɚ ɴɚɜɚɛ ɦɹɤɬɭɛɭɧɞɚ ɨɧɚ ԥrazi
güzԥútlԥri mԥsԥlԥsindԥ ehtiyatlı olma÷a mԥslԥhԥt bilԥrԥk, Sarıqamıú Naxçıvandan Anadoluya dԥmir yolu ilԥ dԥhlizin açılmasını türk ordusunun
öhdԥsinԥ buraxılmasını vԥ buna müԥyyԥn çԥrçivԥlԥrdԥ mane olmama÷ı
mԥslԥhԥt görmüúdü18. Ȼuna baxmayaraq türk ordusunɭɧ Ermԥnistana qarúı
u÷urlu hԥrbi ԥmԥliyyatarı Moskɜanı narahatɥɵɶɵɧɵ ɚɪɬɵɪɵɪ vԥ onun
qarúısını almaɝ üçün müxtԥlif vasitԥlԥrɹ ɹɥ ɚɬɦɚɶɚ ɦɹɴɛɭɪ ɟɞɢɪɞɢ.
Tԥúԥbbüsü ԥlԥ almaɶɚ ɰɱɰɧ B.Leqran Ermԥnistan hökümԥti ilԥ 1920-ci il
oktyabrın 28-dԥ imzaladı÷ı protokolɥa Azԥrbaycanın vԥ Türkiyԥnin iútirakı
olmadan onların adından Ermԥnistan qarúısında öhdԥliklԥr götürürdü.
Protokolun birinci bԥndinԥ ԥsasԥn Azԥrbaycan SSR Naxçıvan vԥ Zԥngԥzur

16

ȿɪɦɹɧɢ ɫɨɣɝɵɪɵɦɵ: Ɍɰɪɤɢɣɹɧɢɧ ɦɹɫɭɥɢɣɣɹɬɢ ɜɹ ɛɟɣɧɹɥɯɚɥɝ ɢɴɬɢɦɚɣɣɹɬɢɧ
ɸɳɞɹɱɢɥɢɣɢ. ɋɹɧɹɞɥɹɪ ɜɹ ɲɹɪɳɥɹɪ. ɋɹɧɹɞɥɹɪ ɜɹ ɲɹɪɳɥɹɪ. /Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɜɹ ɬɹɪɬɢɛɱɢ,
ɬ.ɟ.ɞ., ɩɪɨɮɟɫɫɨɪ, Ƀ.Ƚ. Ȼɚɪɫɟɝɨɜ. 2 ɴɢɥɞɞɹ, 2 ɴɢɥɞ, 1 ɳɢɫɫɹ. Ɇ.2003, ɫ.261.
17
ɊȾɋɋɌȺ, Ɏ. 64, ɫɢɣ. 1, ɢɲ 21, ɜ. 143-144.
18
ɊȾɋɋɌȺ, Ɏ. 64, ɫɢɣ. 1, ɢɲ 21. ɜ.283-284.
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qԥzalarının Ermԥnistanın ayrılmaz hissԥsi oludu÷unu tanımalı idi, ikinci
bԥndinԥ ԥsasԥn isԥ Tɰɪɤɢɣɹ Bɸɣɰɤ Mɢɥɥɹɬ Mɹɴɥɢɫɢ ɳɸɤɰɦɹɬɢ öz
qoúunlarını 1914-ci il rus-türk sԥrhԥdlԥrinԥ çԥkmԥli vԥ Rusiya Türkiyԥ
Ermԥnistanı mԥsԥlԥsindԥ vasitԥçi rolunda çıxıú etmԥyԥ öhdԥlik götürürdü19.
Bu sԥnԥd Rusiya ilԥ Ermԥnistan arasında gԥlԥcԥkdԥ imzalanaq vԥ layihԥsi
artıq hazırlanmıú böyük saziúin bünövrԥsini tԥúkil etmԥli idi. 1920-ci il
ɧɨɣɚɛɪɵɧ 1-ɞɹ ɗ.Çiçerinԥ göndԥrdiyi teleqramda Ȼ.Leqran ona möhkԥm
mövqe tutma÷a vԥ Azԥrbaycanı arzu edilԥn qԥrarla razılaúma÷a mԥcbur
etmԥyi tԥklif edirdi20. 1920-ci il noyabrın 4-dԥ vԥ 9-da Ȼɚɤɵɞɚ AK(b)P MK
Siyasi Bürosu, RK(b)P MK Qafqaz Ȼürosu üzvlԥrinin, o cümlԥdԥn
B.Leqranın iútirakı ilԥ Ermԥnistanla ba÷lanmıú 28 oktyabr protokolu
müzakirԥ olundu. B.Leqranın mԥruzԥsi dinlԥnildikdԥn sonra onun
Azԥrbaycan ԥrazilԥri hesabına Ermԥnistanla müqavilԥ ba÷lamaq tԥklifi
bԥyԥnilmԥdi. Lakin müzakirԥlԥrin gediúatı bir daha onu subut etdi ki,
Azԥrbaycan torpaqları hԥrraca qoyulmuúdu, onların taleyi millԥtimizin tarixi
hüquqları vԥ mԥnafelԥri baxımından yox, hansısa dövlԥtԥ, ideolo÷iya vԥ
quruluúa siyasi-strateji baxımdan sԥrfԥli olub-olmaması nöqtԥyi-nԥzԥrindԥn
hԥll edilirdi. Hԥmin müzakirԥlԥr zamanı ɋɨɜɟɬ Ɋɭɫɢɣɚɫɵɧɵɧ Ɇɢɥɥɹɬɥɹɪ
ɤɨɦɢɫɫɚɪɵ øɨɫɢɮ Stalinin söylԥdiklԥri dԥ fikrimizԥ ԥsas ola bilԥr: « Ԥgԥr
Zԥngԥzur vԥ Naxçıvanın kimԥ mԥxsus olmasını bilmԥk istԥyirlԥrsԥ, onları
Ermԥnistanın indiki hökümԥtinԥ vermԥk olmaz, orada Sovet hökümԥti
yaranarsa vermԥk olar»21. Ʉamalçı Ɍɰɪɤɢɣɹɧɢɧ nԥ dԥrԥcԥdԥ Moskva ilԥ
ittifaqa sԥdaqԥtli olması yenidԥn gündԥmdԥ idi. Türk qoúunlarının Gümrüyԥ
girmԥsindԥn sonra Kazım Karabԥkir paúanın türk –ermԥni cԥhbԥsindԥ
möhtԥúԥm yürüúü Moskvada 1918-ci ilin sentyabr hadisԥlԥrinin, yԥni türk
qoúunun Bakıya daxil olmasının tԥkrarlanma qorxusunu yaratdı. Buna görԥ
bolúeviklԥr Türkiyԥnin Azԥrbaycan ilԥ quru sԥrhԥdԥlԥrini ba÷lamaq
mԥqsԥdilԥ çoxdan düúündüɤɥɹɪɢ Zԥngԥzurun ɜɹ ɇɚɯɱɵɜɚɧɵɧ Ermԥnistana
verilmԥsi ideyasını hԥyata keçirilmԥsinԥ baúladılar. 1920-ɴɢ ɢɥ ɧoyabrın
23-dԥ Rostovdan ȼ.Leninlԥ ԥlaqԥyԥ girԥn ɂ.Stalin Ƚ.Orconikidzenin
mԥlumatına istinad edԥrԥk, qeyd edirdi ki, indi Bakı üçün ԥsas tԥhlükԥ
türklԥrin Azԥrbaycanla ümumi sԥrhԥdlԥrԥ cԥhd gԥstԥrmԥlԥrindԥn irԥli gԥlir.
Buna görԥ Orconikidze tԥklif edir ki, Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧ ɢɥɹ Ɍɰɪɤɢɣɹ ɚɪɚɫɵɧɚ
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ɷɢɪɦɹɤɥɹ türklԥrin niyyԥtlԥrinԥ mane olmaq lazımdır. Stalin özünün dԥ bu
tԥklifԥ tԥrԥfdar oldu÷unu Ʌeninԥ bildirdi22. Bu plan 1920-ci ilɢɧ
ɧɨɣɚɛɪɵɧɞɚ Ermԥnistanın sovet-türk qoúunlarının müdaxilԥsi nԥticԥsindԥ
sovetlԥúmԥsindԥn sonra hԥyata keçirilmԥyԥ baúlandı. əvvԥlcԥdԥn
hazırlanmıú plana ԥsasԥn Zԥngԥzur ɜɹ Naxçıvan qԥzaɥɚɪɵ Ermԥnistana
verilmԥsi haqqında AK(b)P Siyasi Ȼürosu 1920-ci ilin noyabrın 30-da
xüsusi qԥrar qԥbul etdi. Qԥrarda bütövlükdԥ Ɂɹɧɷɹɡɭɪɭɧ Ermԥnistana
birlԥúdirilmԥsi nԥzԥrdԥ tutulsa da, 1921-ci ilin yayında qԥzanın ermԥnilԥr
üstünlük tԥúikil etdiyi ancaq qԥrb hissԥsi, tԥxminԥn 4500 km2 ԥraziɫɢ,
burada yuva salmıú Qaregin Njdenin quldur dԥstԥlԥri Qızıl Ordu tԥrԥfindԥn
mԥ÷lub edildikdԥn sonra Ermԥnistana birlԥúdirildi. Zԥngԥzurun bir hissԥsinin
Ermԥnistana keçmԥsindԥ Sovet Rusiyasının qüvvԥtli tԥzyiqi baúlıca rol
oynadı. Bununla yanaúı dünya inqilabına, ifrat beynԥlmilԥlçilik ideyalara
xidmԥt edԥn azԥrbaycanlı bolúevik rԥhbԥrlԥrinin
yanlıú hԥrԥkԥtlԥri
Zԥngԥzurun bir hissԥsinin itirilmԥsinin sԥbԥblԥrindԥn sayıla bilԥr. Tezliklԥ
bu addımın acı nԥticԥlԥrini N.Nԥrimanov özü dԥ dԥrk vԥ etiraf etmiúdi. O,
V.Leninԥ 1921-ci ildԥ göndԥrdiyi mԥktubunda yazırdı: «Ԥgԥr Azԥrbaycanın
müsԥlman kommunistlԥrinin ԥksԥriyyԥti…millԥtçilik ԥhval-ruhiyyԥsindԥ
olsaydı, inanın ki, Ermԥnistan Zԥngԥzuru almazdı»23. ɇ.Nԥrimanovun
ȼ.Leninԥ digԥr bu mԥzmunlu
mԥktubunda yenԥ dԥ etiraf olunurdu:
«Azԥrbaycan hԥtta siyasi mülahizԥlԥrԥ görԥ bunun mümkün olmadı÷ı bir
vaxtda belԥ Ermԥnistanın xeyrinԥ öz torpaqlarından imtina etmiúdir»24.
1920-ci ilin noyabrında sovetlԥúԥndԥn sonra, Ermԥnistanın artıq
devrilmiú daúnak vԥ yeni sovet hökümԥtlԥri 1920-ci il dekabrın 2-dԥ eyni
vaxtda Sovet Rusiyası vԥ Türkiyԥ ilԥ iki bir-birinԥ zidd müqavilԥ
imzaladılar. RSFSR ilԥ Ermԥnistanın sovet hökümԥtinin imzaladı÷ı hԥrbisiyasi müqavilԥnin 3-cu maddԥsinԥ ԥsasԥn, Sovet Ermԥnistanın ԥrazisinԥ
keçmiú ørԥvan quberniyasının bütün qԥzaları (yԥni Naxçıvan, ùԥrurDԥrԥlԥyԥz vԥ digԥrlԥri daxil olmaqla), Qars vilayԥtinin bir hissԥsi, Zԥngԥzur
qԥzası, Qazax qԥzasının bir hissԥsi vԥ Tiflis quberniyasının ɨɤɬɣɚɛɪɵɧ 23-
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dԥk Ermԥnistana mԥnsub olan ԥrazilԥri daxil idi25. Digԥr tԥrԥfdԥn,
Gümrüdԥki (Aleksandropol) artıq devrilmiú daúnak hökümԥti ilԥ Ⱥɧɤɚɪɚ
ɳɸɤɰɦɹɬɢ arasında imzalanmıú müqavilԥnin 2 bԥndinԥ ԥsasԥn, tԥrԥflԥr
Naxçıvanla ba÷lı aúa÷ıdakı razılı÷a gԥldilԥr: "ùԥrur, ùahtaxtı vԥ Naxçıvan
rayonlarında hԥlԥlik Türkiyԥnin himayԥsi altında yerli özünüidarԥ yaradılır
vԥ bu ԥrazilԥrin idarԥ forması vԥ sԥrhԥdlԥri sԥsvermԥ yolu ilԥ müԥyyԥn
olunana qԥdԥr, Ermԥnistan onların iúinԥ qarıúa bilmԥz"26. Belԥliklԥ
Zԥngԥzurdan fԥrqli olaraq
Naxçıvanın Azԥrbaycan SSR-in tԥrkibindԥn
çıxarılıb Ermԥnistana verilmԥsi planı bölgԥdԥ türk qoúunlarının yerlԥúmԥsi
úԥraitindԥ ԥvvԥlcԥdԥn u÷ursuzluɝɥɚ ɧɹɬɢɴɹɥɹɧɞɢ. Lakin Naxçıvanın
Ermԥnistana verilmԥsi haqqında bolúevik rԥhbԥrliyinin qԥrarı diyarın
müsԥlman ԥhalisi arasında ɟɬɢɪɚɡɥɚ qarúılanmadı. 1920-ci il dekabrın 5-dԥn
Naxçıvanda yerli ԥhalinin bu qԥrarın ԥleyhinԥ etiraz aksiyaları baúladı.
Yaranmıú a÷ır vԥziyyԥt Azԥrbaycan rԥhbԥrliyini 1920-ci il dekabrın 15-dԥ
Azԥrbaycan SSR-in Xalq Ԥdliyyԥ komissarı vԥ Sovet Rusiyasında
sԥlahiyyԥtli nümayԥndԥsi vԥzifԥlԥrindԥ iúlԥmiú B.ùahtaxtinskini bölgԥyԥ
göndԥrmԥyԥ mԥcbur etdi. B.ùahtaxtinski Naxçıvana gԥlԥrԥk, burada
mitinqlԥrin birindԥ ԥhali qarúısında çıxıúı zamanı Azԥrbaycan ønqilab
komitԥsinin Naxçıvanın Ermԥnistana verilmԥsinԥ münasibԥtini belԥ bildirdi:
«Azԥrbaycan sizi torpa÷ınızla birlikdԥ Ermԥnistana satıb, ԥgԥr mԥn Bakıda
olsaydım, buna yol vermԥzdim. Siz türklԥrԥ arxalanın. Onlar sizin yeganԥ
xilaskarınızdır. Onlardan möhkԥm yapıúın»27. Naxçıvanı bürümüú narazılıq
dal÷ası Ermԥnistanı geri çԥkilmԥyԥ mԥcbur etdi. 1920-ci il dekabrın 28-dԥ
qԥbul etdiyi bԥyannamԥsindԥ Ermԥnistan ønqilab komitԥsi Naxçıvanı
müstԥqil Sovet respublikası kimi tanıdı28.
ȿɪɦɹɧɢɫɬɚɧ ɢɥɹ Ⱥɡɹɪɛɚɣɴɚɧ ɜɹ Ɍɰɪɤɢɣɹ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ɫɹɪɳɹɞ
ɦɹɫɹɥɹɥɹɪɢ 1921-ɴɢ ɢɥ ɦɚɪɬɵɧɞɚ Ɇɨɫɤɜɚɞɚ ɤɟɱɢɪɢɥɦɢɲ ɪɭɫ-ɬɰɪɤ
ɤɨɧɮɪɚɧɫɵɧɞɚ ɸɡ ɳɹɥɥɢɧɢ ɬɚɩɦɵɲɞɵ. Zԥngԥzurun qԥrb hissԥsinin
Ermԥnistanın nԥzarԥtindԥ olması Naxçıvanın muxtariyyԥt mԥsԥlԥsini zԥruri
eɞɢɪɞɢ. 1921-ci ilin martında keçirilmiú Moskva konfransında Türkiyԥnin
qԥti mövqeyi Naxçıvanın Azԥrbaycanın tԥrkibindԥ qalmasında böyük rol
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oynadı. Naxçıvanının Azԥrbaycan SSR-nin tԥrkibindԥ müxtar ԥrazi tԥúkil
etmԥsi vԥ bu ԥrazinin baúqa heç bir üçüncü dövlԥtԥ verilԥ bilmԥmԥsi,
Moskva müqavilԥsinin 3 bԥndindԥ öz ԥksini tapmıúdır29. Bu maddԥ
gԥlԥcԥkdԥ Naxçıvanın Ermԥnistana birlԥúdirilmԥsinin qarúısını aldı.
Naxçıvanın Azԥrbaycanın himayԥsi altında muxtar ԥrazi statusu RSFSR-in
iútirakı ilԥ, Azԥrbaycan, Gürcüstan, Ermԥnistan vԥ Türkiyԥ arasında 1921-ci
ilin 13 oktyabrında Qarsda ba÷lanmıú 20 maddԥdԥn ibarԥt müqavilԥ ilԥ
tԥsbit edildi30. Bu müqavilԥn altında Ermԥnistanın imzasının olması vԥ onun
müddԥtsiz olması ɯɰɫɭɫɢ ԥhԥmiyyԥt ɤɹɫɛ ɟɞɢɪɞɢ. 1922-ɴɢ ɢɥɞɹ ɌȻɆɆ
ɱɵɯɵɲɵ ɡɚɦɚɧɧɵ Ɇ.Ʉɚɦɚɥ ɛɢɥɞɢɪɦɢɲɞɢ ɤɢ, Ƚɚɪɫ ɦɰɝɚɜɢɥɹɫɢ ɢɥɹ
ɟɪɦɹɧɢ ɦɹɫɹɥɹɫɢ ɸɡ ɬɹɛɢɢ ɳɹɥɥɢɧɢ ɬɚɩɞɵ31.
Lakin Cԥnubi Qafqazın sovetlԥúmԥsindԥn sonra
respublikaların
Zaqafqaziya federasiyası vԥ Sovetlԥr øttifaqı çԥrçivԥsindԥ birlԥúmԥsi ɢɥɹ
onlar arasında sԥrhԥdlԥrin inzibati mԥna alması, 20-ci illԥrin sonunda
Moskva vԥ Qars beynԥlxalq müqavilԥlԥrdԥ ɬɹɫɛɢɬ ɨɥɭɧɦɭɲ Ermԥnistan ilԥ
Naxçıvan arasında sԥrhԥdlԥr birtԥrԥfli úԥkildԥ, Türkiyԥnin razılı÷ı olmadan
Cԥnub Qafqazın bolúevik rԥhbԥrliyi tԥrԥfindԥn tԥftiú olundu. 1929-cu il
fevralın 18-dԥ Zaqafqaziya MøK qԥrarı ilԥ Naxçıvan Muxtar Sovet Sosialist
Respublikasına mԥxsus ԥrazilԥrin bir hissԥsi, o cümlԥdԥn ùԥrur qԥzasının
Qurdbulaq, Xaçik, Horadiz, Naxçıvan qԥzasının ùahbuz nahiyԥsinin A÷xaç,
Aqbin, Almalı, Da÷almalı, øqtıran, Sultanbԥy kԥndlԥri, Ordubad qԥzasının
Qԥrçivan sovetliyinԥ daxil olan Mehri, Bu÷aker yaúayıú mԥntԥqԥlԥri, habelԥ
Kilit kԥndinin bir hissԥsi (cԥmi 657 kv.km) Ermԥnistana verildi32. Naxçıvan
MSSR vԥ onunla eyni vaxtda Aran Qaraba÷ın Cԥbrayıl qԥzasının yaúayıú
mԥntԥqԥlԥrinin Ermԥnistana verilmԥsi vԥ hԥmin ԥrazidԥ Mehri rayonunun
yaradılması nԥticԥsindԥ Naxçıvan bölgԥsi Azԥrbaycanın digԥr torpaqlarından
tamamilԥ ayrı salındı. Bu gün ermԥnilԥrin birbaúa, onların havadarlarının isԥ
dolayı yolla ölkԥmizԥ olan ԥrazi iddiaları Azԥrbaycanın dövlԥtçilik
tarixindԥ Naxçıvanın, Ƚɚɪɚɛɚɶɵɧ, Ɂɹɧɷɹɡɭɪɭɧ yeri vԥ roluna dair elmi
tԥdqiqatların ԥsaslı vԥ mԥqsԥdyönlü aparılmasını bütün ciddiliyi ilԥ qarúıya
qoyur. Keçԥn ԥsrin 80-ci illԥrin sonu 90-cı illԥrin ԥvvԥllԥrindԥ Ermԥnistan
Da÷lıq Qaraba÷ı, Aran Qaraba÷ın bir hissԥsini, Zԥngԥzurun úԥrq hissԥsini
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iú÷al edԥrԥk, bu gün Naxçıvana qarúı fitnԥkar planları cızma÷a davam edir.
Ermԥnistanın müxtԥlif dairԥlԥri Qars müqavilԥsinin güya artıq qüvvԥdԥn
düúmԥsini iddia edԥrԥk, onun maddԥlԥrinԥ yenidԥn baxılması ça÷ırıúları ilԥ
çıxıú edirlԥr. Bu faktlar bir daha belԥ bir fikrԥ haqq qazandırır ki,
Azԥrbaycana vԥ Türkiyԥyԥ qarúı ermԥnilԥrin ԥrazi iddiaları ilԥ ba÷lı
mԥsԥlԥlԥr hԥmiúԥ öz aktuallı÷ını saxlayır vԥ daimi hԥr iki qardaú ölkԥnin
tԥdqiqatçılarının diqqԥt mԥrkԥzindԥ qalmaldır.

AZERBAYCAN DEVLETøNøN KURULUùUNDA TÜRKøYE’NøN
ETKøSø
Kamran øSMAYILOV*
ÖZET
Sunulan makalede 1918 yılında meydana gelmiú milli Azerbaycan devletinin
geliúmesinde Türkiye'nin rolünün manevi-tarihi, siyasi, kültürel yönlerini analiz
edilmiútir. Türk-øslam dünyasının ilk demokratik cumhuriyetinin -Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti'nin- egemen olması bölgede ve dünyada cereyan eden sosyo-politik,
askeri süreçlerle gerçekten ba÷lı idi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin meydana
gelmesinde, güçlenmesinde ve maalesef çöküúünde de bir takım iç ve dıú etkenlerle
birlikte Türkiye faktörü de yardımcı olmuútur.
Makalede Birinci Dünya Savaúı sonlarında Güney Kafkasya'da yaúanan olaylar
anlatılmıú, bu olaylarda Türkiye’nin rolüne açıklık getirilmiútir. Güney Kafkasya
hükümetinin fraksiyonları arasında bir tek Müslüman fraksiyonu (Azerbaycan)
Türkiye ile iúbirli÷inin destekçisi olmuútur. Azerbaycan tarafının bu tutumunun
temel sebepleri Güney Kafkasya'nın ve Do÷u Anadolu'nun Türk nüfusuna karúı
Ermeni çetelerinin vahúetleri, Bakü'de hâkimiyeti ele geçirmiú Bolúevik-Taúnak
rejiminin anti Azerbaycan – anti Türk siyaseti idi.
1918 yılının Mayıs ayında kurulmuú Azerbaycan devletinin uluslararası
arenada tanınmasında Osmanlı Devleti'nin önemli rolü vurgulanmıú, Kafkasya'da
Ermeni devletinin kurulması, Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki arazi sorunlarına
Osmanlı siyasi ve askeri yetkililerin kesin iliúkisinin olmaması vurgulanmıútır.
Makalede Azerbaycan-Türkiye askeri, siyasi, kültürel iliúkilerinin geliúiminden
bahsedilmiú, Bakü'nün kurtarılması u÷runda Kafkas øslam Ordusu’nun rolü,
Türkiye'nin Azerbaycan devletinin güçlenmesindeki yardımı anlatılmıútır. Birinci
Dünya Savaúı'nın sonuçlarına ra÷men Azerbaycan-Türkiye iliúkileri devam etmiú,
fakat bu iliúkiler daha çok e÷itim, edebiyat, kültür alanlarını kapsamıútır. Makalede
bu iliúkilere dair bilgiler verilmiú ve bu iliúkilerin Azerbaycan’da Türkçülük
bilincine etkisi anlatılmıútır.


*

Doç. Dr., Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi A. A. Bakıhanov adına Tarih Enstitüsü,
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1918-1920 yıllarında Azerbaycan çok particilik ve parlamento, insan hakları ve
özgürlükleri, ırk, cins, din, uyruk, sosyal eúitlik, yasaların üstünlü÷ü, emlak
kutsallı÷ı gibi insani ilkelerin önderli÷inde yönetim sistemine sahipti. Bu ilkeler 5
yıl sonra, 1923 yılında Atatürk’ün tarafından kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin
temel ilkelerini oluúturacaktı. Sonralar Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleútirilmiú
birçok iú (parlamentolu cumhuriyet, dinin devlet iúlerinden ayrılması, fen e÷itimi,
kadınlara oy hakkının verilmesi ve kadınların e÷itilmesi, Latin alfabesine geçiú vs.)
Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ya gerçekleútirilmiú ya da bu yönde ciddi hazırlık
çalıúmaları yapılmıútır. Bundan dolayı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nde oldu÷u
gibi bugün de güncelli÷ini kaybetmeyen devletçilik deneyiminin önemi de buydu.
Anahtar Kelimeler: Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, Türkiye, Devlet
Kuruculu÷u, Türkiye-Azerbaycan øliúkileri.
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AZERBAIJANI STATEHOOD AND THE FACTOR OF TURKEY
ABSTRACT
In this article, Turkey's role in the development of the State of Azerbaijan
which was formed in 1918, moral and historical, political, cultural aspects have been
analyzed. The first Democratic Republic of the Turkish-Islamic world -the
establishment of the Azerbaijan Democratic Republic- which took place in the
region and the world, socio-political, military aspects were directly related to the
processes. The formation of the Republic of Azerbaijan, its consolidation and
unfortunately its collapse, a number of internal and external factors also played a
role, as well as the factor of Turkey.
The article highlighted the developments that took place in the South Caucasus
at the end of the First World War, the role of these processes have been clarified.
Between factions of the Muslim Parliament of South Caucasus (Azerbaijan) was in
favour of cooperation with Turkey fraction. Aside from the main reasons for this
position in the South Caucasus and Eastern Anatolia, the Turkish atrocities against
the people of Armenian gangs who seized power in anti-Azerbaijan and anti-Turkish
policy Bolshevik-Dashnak regime are of importance.
In May 1918, the role of the Ottoman Empire in the recognition of
establishment of the Azerbaijani state in the international arena has been underlined.
The Armenian state in the Caucasus, Azerbaijan and Armenia's territorial issues
between the Ottoman political and military officials stressed the lack of a clear
relationship
Azerbaijan-Turkey military, political, and cultural ties have been about the
development, capital of the army for the liberation of services, to assist in
strengthening the state of illumination. It is shown that, despite the results of the
First World War, Azerbaijan-Turkey relations lasted, but this relationship was more
in education, literature, culture areas. The article brought the facts about the
connections and relationships in the revival of Turkish influence of the illuminated
consciousness.
In 1918-1920, the multi-party system and the parliamentary human rights and
freedoms, race, sex, religion, nationality, social equality, the rule of law, such as the
sanctity of property management system, which had universal principles were
emphasized. It was these principles that formed the basic principles of the Turkish
Republic, which was established by Ataturk five years later, in 1923. Subsequently,
many studies were carried out in the Republic of Turkey (parliamentary republic, the
separation of religion from state (secularism), a secular education, giving women the
right to vote and to be involved in their education, the Latin alphabet, etc.) An act
was made in Azerbaijan Republic and substantial work in this direction was done.

1258

Kamran İSMAYILOV

For this reason, as in Azerbaijan Democratic Republic, the importance of the
practice of the statehood remains the same even today.
Key Words: Azerbaijan Democratic Republic, Turkey, State-building,
Turkey-Azerbaijan Relations.
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28 Mayıs 1918 yılında Halk Cumhuriyeti’nin kurulması yüzyıllarca
ulusal ba÷ımsızlık u÷runa mücadele yapmıú Azerbaycan halkının ulusal
devletçili÷inin yeniden onarılması yanında onun ça÷daú, demokratik toplum
kurma hırsını ve yetene÷ini sergiledi. Karıúık sosyal siyasal ortamda
çalıúmasına ra÷men kısa süre içinde gerçekleútirdi÷i önlemler sayesinde
AHC, halkımızın tarihi kaderinde derin iz bırakmıú, gelecek ba÷ımsızlı÷ımız
için sa÷lam temel oluúturmuútu.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’ni haklı olarak bugün øslam dünyasının
ilk cumhuriyeti adlandırırlar. Cumhuriyetimizin kurulması Azerbaycan
halkının ulusal demokratik devletçilik ilkesine sadıklı÷ı belirten en önemli
tarihi olaydır.
Azerbaycan’da demokratik, dünyevi devlet yapısının -Halk
Cumhuriyeti’nin- kurulması bölgede ve dünyada boy gösteren sosyal,
siyasal, askeri süreçlerle direkt ba÷lantılıydı. Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
kurulmasında, pekiúmesinde ve maalesef çöküúünde bazı iç ve dıú etkenler
yanında Türkiye etkeni de kendi rolünü oynamıútır.
Sunulan bildiride biz Azerbaycan devletçili÷inin geliúmesinde
Türkiye’nin rolünün manevi tarihi, siyasal, kültürel açılarını göstermeye
çalıúaca÷ız.
Birinci Dünya Savaúı’nın sonuçları, Rusya’da 1917 yılının
çalkantılarını Güney Kafkasya’daki askeri siyasal durumun de÷iúmesine
neden oldu. Rusya ile savaúan Osmanlı ømparatorlu÷u Rusya’nın
zayıflamasını kullanarak bölgede otoritesinin yaygınlaútırmaya, Ekim
Devrimi’nden sonra burada kurulmuú devlet kurumlarıyla iliúki kurarak
onlardan Rusya’yla arasında tampon bölge oluúturmaya çalıúıyordu. Türkiye
aynı zamanda burada üçüncü kuvvelerin otoriteleúmesinden endiúe ediyordu.
Fakat bu Güney Kafkasya Komiserli÷i’nin, hem de konseyin Gürcü ve
özellikle de Ermeni fraksiyonları Türkiye’nin bölgede sa÷lam konum
almasına kesin karúıydılar. Bir tek Müslüman (Azerbaycan) fraksiyonu
Türkiye’yle iúbirli÷inin kesin yanlısı olarak katılıyor, Bolúevik Rusyası’yla
Osmanlı ømparatorlu÷u arasında barıú görüúmelerinde Güney Kafkasya’nın
ba÷ımsız taraf olarak katılmasında ısrar ediyordu.
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Azerbaycan tarafının bu konumunu úartlandıran önemli konulardan
birisi de Güney Kafkasya’nın de÷iúik yerlerinde yerli Türk nüfusa karúı
Ermeni silahlı çetelerinin yaptıkları vahúiliklerdi. Ermeni azgınlı÷ı, Güney
Kafkasya hükümetinin Türk nüfusun katliamını önleyememesi Türk
komutanlı÷ını ciddi önlemler almaya zorluyordu.
1918 yılında Bakü Sovyeti’nin Bolúevik Taúnak eúkıyaları tarafından
Azerbaycanlıların soykırımı, ørevan ve Gence eyaletlerinde, o sıradan da
Türkiye’nin Erzurum, Kars, Ardahan vilayetlerinde Türk nüfuza karúı
yapılan vahúilikler meclisin Azerbaycan fraksiyonuna Güney Kafkasya’nın
Türkiye’yle iliúkilerinde tek standart uygulaması, Türkiye tarafının barıú
taleplerini kayıtsız úartsız kabul etmeyi úartlandırırdı. 22 Nisan 1918 yılında
Güney Kafkasya'nın ba÷ımsızlı÷ını ilan etmesi ve Türkiye'yle barıú
anlaúması yapması da bölgenin önemli ulusları arasında çeliúkileri azaltmadı,
Türk nüfusa karúı terör yeni aúamaya girdi. Azerbaycan'ın ulusal kuvvetleri
gidince daha net olarak algılıyorlardı ki Güney Kafkasya'yı saran anarúiyi
ortadan kaldırmak, Azerbaycan Türklerini kurtarmak için tek kuvvet
Türkiye'dir. Bunu Türk komutan Vahip Paúa da onaylıyordu: "Düúünüyorum
ki Bakü'yü yabancılardan temizlemek ve Müslümanları kurtarmak için Türk
ordusunun gönderilmesi zaruridir"1.Azerbaycan'ın de÷iúik bölgelerinden
insanlar Türkiye'nin üst düzey kurumlarına ve hatta ordu komutanlı÷ına
baúvurarak Azerbaycan'a ordu göndermelerini ve hatta Türkiye'yle birleúme
teklifini götürdüler. Azerbaycanlı nüfusun böylesine ilkesel konumu
meclisin Müslüman kolu Türkiye tarafından yardım almayı hızlandırmak
için Batum'a ve østanbul'a ek temsilci grubu göndermeye zorladı2.
Azerbaycanlıların Türkiye'ye e÷ilimini artıran nedenlerden birisi de
Bakü'de ve onun eyaletlerinde Halk Komiserleri Sovyeti’nin Türk karúıtı
politikasıydı. 1918 yılının Nisan-Mayıs ayları içinde Guba'da, ùamahı'da ve
di÷er eyaletlerde Müslüman nüfusa karúı soykırım, Güney Kafkasya
Meclisi’nin bu olayları önlemekte gücünün yetersizli÷i Azerbaycanlıları tek
çare olarak Osmanlı ordusundan yardım istemek zorunda bırakıyordu3.

1

Vozrojdeniye Gazetesi, 16 Mayıs 1918.
Sovmestnoye zasedaniye vseh musulmanskih fraksiy Seyma, Bakü, 2006, s.105-106.
3
H. Baykara, Azerbaycan østiklal Mücadelesi Tarihi, østanbul, 1975, s. 256.
2
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Güney Kafkasya'nın üç yönetici uyru÷u arasındaki çeliúkiler sonuçta
Güney Kafkasya Federasyonu’nun çöküúü ve Gürcistan, Azerbaycan ve
Ermenistan cumhuriyetlerinin kurulmasına neden oldu.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin kurulması Türk dünyası tarihinde
önemli olay oldu. Do÷u'da kurulmuú di÷er devletlerden farklı olarak AHC
laik temeller üzerinde kurulmuú ilk Türk devletiydi.
AHC'nin kurulmasıyla M. E. Resulzade'nin tabirince söylersek,
Azerbaycan ulusunun varlı÷ı tespit olundu: "Azerbaycan kelimesi sıradan
co÷rafi, etnografik ve linguistik bir kelime olmaktan çıkarak siyasal bir âlem
oluúturmuútur"4.
Henüz ba÷ımsızlı÷ını yeni ilan etmiú AHC'yi bekleyen en önemli
görevlerden birisi de uluslararası iliúkilerin subyesine girmek, yabancı
devletler tarafınca tanınmaktı. Bunun için gereken siyasal, ekonomik ve
di÷er imkânlara sahip olmadı÷ından, genç Azerbaycan diplomasisi
Türkiye'nin diplomatik olanaklarını kullanma kararını vermiútir. Bu amaçla
Azerbaycan'ın Dıúiúleri Bakanı M. H. Hacınski Türkiye Dıúiúleri
Bakanlı÷ına baúvurarak Avrupa devletlerinde Avrupa baúkentlerinde, o
sırada Moskova'da olan Türk büyükelçilikleri aracılı÷ıyla Azerbaycan'la
Avrupa arasında aracılık etmeyi Osmanlı Devleti’nden rica etmiúti5.
Ba÷ımsızlı÷ını kazandıktan sonra üç Güney Kafkasya cumhuriyeti
arasında en önemli mesele sınırların belitlenmesiydi. Azerbaycan'la
Gürcistan arasında hudut konusunda tartıúmalar olmasa da Azerbaycan'ın öz
topra÷ı olan ørevan eyaleti topraklarında Ermeni devletinin kurulması hem
Azerbaycan, hem de Türkiye politik çevrelerinde hoú karúılanmamıútı.
Azerbaycan Milli ùûrası, bazı üyelerinin karúı çıkmasına ra÷men 29 Mayıs
1918 yılında iyi niyet sergileyerek ørevan úehrini Ermenilere taviz verdi.
Azerbaycan yönetimi umut ediyordu ki Ermenistan verilen bu tavizden
memnun kalacak ve Azerbaycan'ın Karaba÷ bölgesine olan iddialarından
vazgeçecektir. Fakat sonraki süreçler gösterdi ki bu adım Ermenilerin toprak
iddialarından vazgeçmesine de÷il, tam tersi yeni kurulmuú Ermeni devletinin
iúgalci politikasının kuvvetlenmesine neden oldu.

4
5

østiklal Gazetesi, 28 Mayıs 1933.
C. Hasanlı, Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin Dıú Politikası, Bakü, 2009, s. 95.
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Güney Kafkasya’da Ermeni devletinin kurulmasına Osmanlı politik ve
askeri çevrelerinde de de÷iúik yaklaúımlar vardı. E÷er Baúbakan Talat Paúa
ve Savunma Bakanı Enver Paúa buna tam karúıydılarsa, Batum
Görüúmelerini yapan Halil Paúa ve Vahip Paúa ørevan vilayetinin
topraklarında Ermeni devletinin kurulmasının zorunlu oldu÷unu
düúünüyorlardı6.
Azerbaycan politik çevreleri gerçek durumdan yola çıkarak ba÷ımsız
Ermenistan devletinin kurulması ideasına olumlu tepki veriyorlardı. Onlar
komúu devletlere ileride ciddi sorunlar çıkarmamak için Ermenileri küçük de
olsa net bir alanda toplamanın zarurili÷i konumu üzerine dayanıyorlardı7.
Osmanlı Devleti’nin Batum Konferansı’nda ileri sürdü÷ü toprak
taleplerinde ısrarını göz önünde bulundurarak Halil Bey Azerbaycan
toprakları (ørevan Eyaleti) hesabına Ermenistan devletinin kurulması fikrini
verdi. Oysa Ermenilerin verdi÷i teklife Batum’daki Azerbaycan temsilci
grubunun da rızası alınmıútı. Azerbaycanlılar (M. E. Resulzade ve M. H.
Hacınski) umut ediyorlardı ki Türkler Ermenilere peúkeú çekilen topraklara
bedel olarak Bakü sorununun çözümünü hızlandıracaklar.
Fakat Enver Paúa Azerbaycanlılara ait topraklarda Ermeni devletinin
kurulmasını tam yanlıú hesap ederek kurulacak bu devletin gelecekte
Rusya’dan daha zararlı düúmana dönüúece÷ini belirtiyor, bu tehlikeyi
ortadan kaldırmak için Ermenilerin küçük bir hükümet halinde bile
yapılanmamasını ve Müslümanlarla Gürcüler arasında bölünmesini teklif
ediyordu8.
Fakat Vahip Paúa ve Halil Beyin konumu sonuçta zafer kazandı ve 4
Haziran 1918 yılında Batum’da Osmanlı hükümetiyle Ermenistan hükümeti
arasında antlaúma yapıldı.
Bunun yanında Türkiye’yle Azerbaycan arasında ortak sınırların olması
gereklili÷i her iki ülkenin politik çevrelerince kabul ediliyordu. Bu konular 4

6

V. Gafarov, Türkiye – Rusya øliúkilerinde Azerbaycan Meselesi (1917-1922), Bakü, 2011,
s. 162.
7
Gafarov, a.g.e., s.162-164.
8
Gafarov, a.g.e., s.165-166.
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Haziran 1918 yılında Batum úehrinde Osmanlı ømparatorlu÷u’nun
Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan’la ilgili anlaúmalarına da yansımıútı.
“Osmanlı ømparatorlu÷u’yla Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Dostluk
Anlaúması” ba÷ımız Azerbaycan’ın yabancı devletlerle yaptı÷ı ilk anlaúma
oldu. 11 úıklık anlaúma ve ona ek olarak imzalanmıú daha 4 protokol ve
razılaúmalar Osmanlı ømparatorlu÷uyla Azerbaycan arasında askeri, politik,
toprak, ulaúım ve di÷er iliúkileri kapsıyordu9.Yapılmıú anlaúmalar, özellikle
de “Dostluk Anlaúması”nın 4.úıkkı Azerbaycan’ın varlı÷ı için büyük önem
taúıyan belge oldu. Bu úıkka göre Türkiye Azerbaycan’a askeri yardım
yapma konusunda yükümlülük alıyordu. Bununla da Azerbaycan Bakü’nün
kurtarılması, Karaba÷’ın Ermeni iúgalinden korunması ve sonuç olarak
ülkenin toprak bütünlü÷ünü onarılması için yasal diplomatik yetkiye sahip
oldu.
Adı geçen anlaúma ve protokollerde ulaúım, yakıt, ticaret, gümrük
alanlarında Türkiye tarafı belirli avantajlar kazansa da, bütünlükte onlar
Azerbaycan’ın çıkarına hizmet ediyor ve devletimizin yapılanmasında
önemli yere sahiplerdi. Türkiye’nin Ermenistan’la yaptı÷ı anlaúmaya
göreyse sonuncunun toprakları toplam 10 bin km2 idi. Ermeniler Eçmiedzin
ve Aleksandropol’dan vazgeçiyor, Aleksandropol-Culfa demiryolunu
kullanma hakkı Türkiye’ye geçiyor, ortak sınırsa ørevan civarından
geçiyordu10.
Batum Anlaúması imzalandıktan hemen sonra Azerbaycan temsilci
grubu Türkiye tarafından “Dostluk Anlaúması”nın 4.úıkkı gere÷ince askeri
yardım istedi ve olumlu yanıt aldı. Konuyla ilgili Azerbaycan Hükümeti’nin
Baúkanı F. H. Hoyski daha sonra belirtti ki bize dıú yardım almak için di÷er
millet ve devlete baúvurmak bazı durumlara göre imkânsızdı, baúvurulsa bile
zaten bir sonucu olmazdı bu yüzden de dindaú ve millettaúımız olan
Türkiye’ye baúvuruldu.
Kafkasya’da konumunu sa÷lamlaútırmaya çalıúan Almanya’yı tedirgin
etmemek için Türkiye hükümeti Osmanlı ordusunun asker ve subaylarından
ve Azerbaycan gönüllülerinden oluúan Kafkas øslam Ordusu’nu kurdu ve

9

Azerbaydjanskaya Demokratiçeskaya Respublika (1918-1920), Vneúnyaya Politika,
Bakü, 1998, s. 14-23.
10
Dokumentı i materialı po vneúney politike Zakavkazya i Gruzii, Tiflis, 1919, s. 343-349.
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1918 yılının Haziran baúlarında bu ordu Gence’ye geldi11. 16 Haziran 1918
yılında Gence’ye taúınan Azerbaycan hükümetiyle Türk komutanlı÷ı
arasında bazı tartıúmalar çıktı. Azerbaycan tarihçili÷inde bu çeliúkiler
“ilhakçılar”la “istiklâlciler”in mücadelesi olarak geçer. Oysa bu çeliúkilerin
temelinde Azerbaycan’ın gelece÷i, devlet kuruculu÷u ilkeleri, yönetim úekli
gibi konularda Azerbaycan ulusal demokratik kuvveleri ve Türk komutanlı÷ı
arasındaki bakıú açılarındaki keskin farklar duruyordu. Sert ilkesellik ulusal
demokratik kuvveleri belirli uzlaúma hesabına olsa bile, Azerbaycan’ın
ba÷ımsız devlet gibi varlı÷ını korumasına olanak veriyordu. Türk
komutanlı÷ının Azerbaycan’ın iç iúlerine karıúma çabaları bazı konulara da
yansıyordu. Azerbaycan hükümetinin ziraat reformları gerçekleútirme
kararından vazgeçmesi, yeni hükümette savunma bakanı görevinin
olmaması, devlet bayra÷ının Türkiye bayra÷ına benzetilmesi ve
Türkiye’deki bazı kuralların aynen burada da uygulanması vs. buna örnek
olabilir. Türk komutanlı÷ının böylesine tavırları Azerbaycan hükümetinin
itirazıyla karúılandı. Bunu F. H. Hoyski’yi M. E. Resulzade’ye yazdı÷ı
mektup da onaylayabilir12.
Azerbaycan halkı Türk askeri birliklerini sıcak karúılayarak, onlardan
kendi yardımını esirgemedi. Kafkas øslam Ordusu Bakü Sovyeti’nin
Bolúevik-Taúnak yönetimini tüm Azerbaycan topraklarını iúgal ederek
Azerbaycan’ın Halk Cumhuriyeti’nin varlı÷ına son vermek planlarını tuzla
buz ederek, úiddetli savaúlar sonrası 15 Eylül 1918 yılında Bakü úehrini
yabancılardan kurtararak kendi tarihi misyonunu úerefle gerçekleútirdi. Bazı
bilgilere göre 18 binlik Kafkas øslam Ordusu’nun 6 binini Türk asker ve
subayları, geriye kalanınıysa Azerbaycan günülüleri oluúturuyorlardı13.
Bakü’nün kurtarılması u÷runa Türkiye ve Azerbaycan diplomasisi de
gergin çalıúma yapıyordu. Özellikle Kafkas øslam Ordusu’nun Bakü’ye
do÷ru ilerlemesinden rahatsız olan Almanya’nın ve Sovyet Rusyası’nın
baskılarına karúı Osmanlı Hükümeti bazı yanıltıcı manevralar yapmak

11

Kafkas øslam Ordusu ve Azerbaycan, Bakü, 1999, s. 103-105.
Azerbaydjanskaya Demokratiçeskaya Respublika (1918-1920), Vneúnyaya Politika, s.
55.
13
W. Allen-P.Muratof, Caucasion Battlefields: A History of the Wars and Turco
Caucasion Border (1828-1921), Cambridge, 1953, s. 480.
12
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zorundaydı14. Fakat Bakü konusunda Azerbaycan ve Türkiye’nin konumu
kesin ve netti: Bakü ne pahasına olursa olsun kurtarılmalıdır. Azerbaycan
Dıúiúleri Bakanı M. H. Hacınsi 1918 yılının yazında østanbul’da olan M. E.
Resulzade’ye mektubunda cephedeki a÷ır durumu anlatarak Enver Paúa’nın
önünde ek askeri yardım göndermek hakkında mesele kaldırmasını da
sezdiriyordu15. Türkiye hükümeti Sovyet hükümetiyle Almanya arasında
ondan gizli yapılan görüúmelere, özellikle 27 A÷ustos 1918 yılında
imzalanmıú anlaúmaya ciddi itirazını bildirmiúti. Belli oldu÷u üzere
anlaúmanın 13.úıkkınca Almanya üçüncü ülkenin (Türkiye’nin)
Azerbaycan’da askeri harekâtlarını engellemeyi üstleniyor, karúılı÷ındaysa
Rusya Bakü’de çıkarılan petrolün ¼ hissesini ona vermeliydi16. Anlaúmayla
ilgili Talat Paúa’yla görüúen Azerbaycan temsilci gurubu Azerbaycan
tarafının endiúesini Talat Paúa’ya iletmiú ve ondan Azerbaycan’ın çıkarlarını
savunmayı rica etmiútir. Azerbaycan temsilcilerinin Türkiye resmileriyle çok
sayıda görüúleri, yeni sultan 6.Mehmet’in onları ve daha sonra østanbul’a
gelmiú A. M. Topçubaúov’u kabul etmesi onu gösterdi ki savaúta karıúık
duruma ra÷men Türkiye yönetimi Azerbaycan’a yardım gösterme niyetinde
ısrarlıydı. Bunu M. E. Resulzade ve A. M. Topçubaúov’un Bakü’ye
çektikleri telgrafın içeri÷i de onaylıyordu17.
1918 yılının A÷ustos baúlarında øngilizlerin Bakü’ye girmesi Kafkas
øslam Ordusu’nun úehri kurtarma planlarını hızlandırdı ve 15 Eylül 1918
yılında Azerbaycan bölü÷ü tarafından kurtarıldı. Azerbaycan halkı 18
Eylül’de úehre giren Türk ordusunu kurtarıcısı gibi karúılardı. Bakü’nün
kurtarılması Azerbaycan-Türkiye arasında kurulmuú askeri siyasal
iúbirli÷inin önemli sonucuydu. Bakü’nün kurtarılması Türkiye’de de büyük
coúkuyla karúılandı. Bugünün tarihi önemi hakkında M. E. Resulzade
yazıyordu ki, e÷er 28 Mayıs tarihini bizim ba÷ımsızlı÷ımızın ilan edildi÷i
resmi gün hesap ediyorsak 15 Eylül’ü Azerbaycan ordusunun ve Azerbaycan
hükümetinin Bakü’ye girdi÷i günü ba÷ımsızlı÷ımızın fiilen kazanıldı÷ı,
devlet temellerinin atıldı÷ı gün hesap etmek olur18.

14

Hasanlı, a.g.e., s. 119 -135.
Hasanlı, a.g.e.
16
Dokumentı vneúney politiki SSSR, C 1, Moskova, 1959, s. 443-444.
17
Azerbaydjanskaya Demokratiçeskaya Respublika (1918-1920), Vneúnyaya Politika.
18
«Azerbaydjan» Rusça, 1919, 15 Eylül, ʋ 197.
15
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Ülkemizin toprak birli÷ini sa÷ladıktan sonra da Türkiye Azerbaycan’ın
devletçili÷inin sa÷lamlaúmasına her türlü yardım gösteriyordu. Fakat
ba÷ımsızlı÷ın ilk aylarından farklı olarak úimdi iliúkiler gidince eúit
haklılardı. Türk ordu komutanlı÷ı askeri bölükler dıúında Azerbaycan’ın iç
iúlerine kaba müdahalelerde bulunmuyordu. Bu Azerbaycan hükümetinin
ileri derecede kendi ba÷ımsızlı÷ını sa÷lama almak hırsıyla ilgiliydi.
Bakü’nün kurtuluúunu öfkeyle karúılayan Sovyet Rusya’sı defalarca
Türkiye’den ordusunu Bakü’den çıkarmayı ve úehri Sovyetlere devretmeyi
talep etse de19Türkiye kendi durumunun da karıúık olmasına ra÷men bu
talebi geri çevirmiúti20.
Türkiye’yle iliúkilerin sıkılaúmasında A. M. Topçubaúov’un
çalıúmalarının özellikle belirtilmesi gerekir. Deneyimli devlet adamı,
diplomat olarak Alimerdan Bey’in sultanla, Osmanlı hükümetinin
baúbakanları, savunma bakanları, di÷er yetkililerle yaptı÷ı diplomatik
görüúmeler Azerbaycan Cumhuriyeti’nin uluslararası durumuna olumlu etki
yapmak yanında ülkemizin sorunlarına Türkiye tarafının dikkatini çekmek
açısından faydalı oldu21.
Türkiye’nin Birinci Dünya Savaúı’ndaki yenilgisi Azerbaycan-Türkiye
iliúkilerinde yeni aúama oldu. 30 Ekim 1918 yılında yapılmıú Mondros
Anlaúması gere÷ince Türkiye kendi ordusunu Güney Kafkasya’dan
çıkarmalı, Bakü’nün müttefikler tarafından alınmasına ses çıkarmamalıydı.
Durum böyle olunca da Türkiye’nin Azerbaycan’ı diplomasi aracılı÷ıyla
savunması imkânsızdı.
Azerbaycan halkı Türk ordusunu büyük minnet, saygıyla gönderdi.
Azerbaycan hükümeti baúkanı F. H. Hosyki belirtiyordu: “Kökence
birbirimize akrabayız, úimdi Azerbaycan topraklarında birbirine karıúmıú
kanımız bu akrabalı÷ımızı daha da pekiútirdi. Azerbaycan’ın özgürlü÷ü


19

N.N. Kurat, Türkiye ve Rusya, Ankara, 1970, s. 525, 555.
Dokumentı vneúney politiki SSSR, C 1, s. 491-493; 510-516.
21
Hasanlı, a.g.e., s.177 – 184.
20
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u÷runa dökülmüú kanlar Osmanlı ve Azerbaycan Türkleri arasında dostlu÷un
ve kırılmaz iliúkilerin sa÷lam garantisidir”22.
10 Kasım 1918 yılında veda töreninde konuúma yapan Nuru Paúa
belirtti ki kardeú Azerbaycan Türkünün çıkarları her bir Türk için kutsaldır.
E÷er Azerbaycan’ın özgürlü÷ü u÷runa yeni kurbanlar gerekirse, biz buna da
hazırız23.
15 Aralık 1918 yılında son Türk askeri Azerbaycan’ı terk edince
Azerbaycan-Türkiye iliúkilerinin yeni aúaması baúladı. Bu aúamayı
karakterize eden önemli açı iliúkilerin genelde manevi kültürel alanları
kapsamasıydı.
15 Eylül 1919 yılında Çemberekent mezarlı÷ında Müslüman Hayır
Cemiyeti tarafından Azerbaycan’da úehit düúmüú Türk askerlerinin úerefine
anıtın temel taúı atıldı. Anım törenine Azerbaycan hükümetinin ve
parlamentosunun üyeleri katılmıú, o gün parlamento Bakü’nün kurtuluúuyla
ilgili özel toplantı da yapmıútı. Hasan Bey A÷ayev konuúmasında belirtmiú
ki, Türkler kutsal hesap etti÷imiz baúkentimiz Bakü’yü alıp bize geri
vermiúler. Kanı pahasına Türklük ve øslamlık u÷runa úehit vermiúler.
Vatanımızı kurtaran Türk úehitlerini anmakla beraber onu da ekleyeyim ki
biz Azerbaycan Türklerinin bu fedakârlı÷ını hiçbir zaman unutmayaca÷ız,
zorlukla kan pahasına alınmıú ve bize sunulmuú istiklalimizi savunmaya
yemin edip kutsal tutarak bu eriúilmez muradımıza eriúece÷iz24.
Azerbaycan’da uzman ö÷retmenlere ve ders kitaplarına olan ihtiyacı
göz önünde bulundurarak Azerbaycan E÷itim Bakanlı÷ı Türkiye’den
ö÷retmenler davet etmiú okulların Türkçe kitaplarını sa÷lamak için
baúvurmuútur. Bu amaçla Türkiye’ye özel bir heyet gönderilmiútir.
Azerbaycan hükümeti karıúık uluslararası duruma ra÷men Türkiye’yle
politik iliúkilerini geliútirmeye çalıúıyordu. Azerbaycan’ın ünlü yazarı Yusuf
Vezir Çemenzeminli Azerbaycan’ın Türkiye’de diplomatik temsilcisi
atanmıútı. 1919 yılının Nisan ayında A. M. Topçubaúov Türkiye Dıú øúleri

22

Azerbaydjan, Rusça, 12 Kasım 1918.
Yine orada.
24
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti, 1918 – 1920, Parlamento, C 2, Bakü, 1998, s.76.
23
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Bakanlı÷ına baúvurusunda Bakü’de temsilcilik açmayı önerse de böyle bir
durumda bunu yapmak imkânsızdı.
Türklük bilincinin kalkınması, Türklükle politik, kültürel iliúkilerin
sıkılaúması edebi kültürel süreçlere de yansıdı. 1918 yılında Bakü’de
düzenlenmiú Türk Oca÷ı derne÷inin amacı “Türk milletini ahlaki yaúam ve
irfanca yükseltmek, Osmanlı Türkleriyle Azeri Türklerini birbirine
karıútırmaktı”25. A.Cevat bu yakınlı÷ı anlatırken yazıyordu: “Osmanlı
Türkünü tanımak bize bir ihtiyaçtır. Yüzyıllardan beri birbirinden uzak
düúmüú bir ninenin evladı olan Osmanlı Türkleriyle Azeri Türkleri
hamdolsun ki bugün pek uzun süren ayrılı÷ın sonuncundan yakayı
kurtardılar”26.
Türk edebiyatına ve kültürüne ilginin artması basına da yansımaktaydı.
“Azerbaycan” gazetesinde Türk Duyguları adlı köúe çıkıyor, Türk tarihine
ait yazılar veriliyordu. Evrak-i Nefise dergisi daha çok Türk klasiklerinin,
Türk tarihinin ve edebiyatının tanıtımını yapıyordu. 1919 yılında Bakü’de
Türk úairlerinin eserlerinden oluúan Milli ùarkılar adlı toplunun baskısı
Azerbaycan -Türk edebi iliúkilerinin sıkılaútı÷ının belirtisiydi.
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti o zaman tüm Do÷u’da en demokratik
yapıya sahip olan devletti ve sa÷lıklı bir milliyet düúüncesi ve Türklük
bilinci üzerinde kurulmuútu (Ü. Hacıbeyli). Burada eúi Avrupa’da bile
bulunmayan çok partili ve uluslararası parlamentoya, yasal devlet yapılarına,
insan hakları ve özgürlükleri, ırk, cins, din, uyruk, sosyal eúitlik, yasaların
yüceli÷i, emlak dokunulmazlı÷ı ve kutsallı÷ı gibi insani ilkelerin
önderli÷inde yönetim sistemine sahipti. Bu o ilkelerdi ki 5 sene sonra, 1923
yılında Atatürk’ün kurdu÷u Türkiye Cumhuriyeti’nin temek ilkelerini
oluúturacaktı.
Aynı zamanda itiraf etmek gerekir ki M. K. Atatürk’ün gerçekleútirmek
istedi÷i birçok görev (parlamentolu cumhuriyet, dinin devletten ayrılması –
laiklik, dünyevi e÷itim, kadınlara oy hakkının verilmesi ve kadınların
e÷itilmesi, Latin alfabesine geçiú vs.) Azerbaycan Cumhuriyeti’nde ya
gerçekleútirilmiú, ya da bu yönde ciddi hazırlık çalıúmaları yapılmıútır.

25
26

Azerbaycan, 24 Ekim1918.
Yine oradan.
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Azerbaycan Halk Cumhuriyeti’nin bugün de güncelli÷ini kaybetmeyen
devletçilik deneyiminin önemi de buydu zaten.
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HAZAR PETROLÜ VE AZERBAYCAN CUMHURøYETø øLE
TÜRKøYE CUMHURøYETø ARASINDA STRATEJøK øùBøRLøöøNøN
TEMEL YÖNLERø
Cebi BAHRAMOV*
ÖZET
Makalede Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında 1994
yılından bugüne Hazar petrolünün dünya borsasına çıkarılması yönünde stratejik
iúbirli÷i geliúimi tarihinden bahsedilmektedir. Bu iúbirli÷i Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin uluslararası mevkilerinin güçlenmesi ile birlikte Türkiye
Cumhuriyeti’nin de dünya ülkeleri için enerji da÷ıtan bir devlete dönüúmesine
sebebiyet vermiútir. Tüm bu iúbirli÷i millî lider Haydar Aliyevin hazırladı÷ı petrol
stratejisinin bir millet iki devlet prensibine dayanarak gerçekleúmiútir.
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Sovyet ømparatorlu÷u’nun çökmesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti’nin
ba÷ımsızlı÷ını kazanması, bu ülkeyi kendi siyasi ba÷ımsızlı÷ının ve son
derece zengini do÷al kaynaklarının tam yasal sahibine dönüútürdü.
Kazanılmıú millî ba÷ımsızlı÷ı muhafaza etmek için yeni kurulmuú devletin
karúısında iç ve dıú politika alanlarında, özellikle de ülkenin en de÷erli do÷al
kaynaklarından biri olan enerji kaynaklarından, stratejik çıkarlarının temin
edilmesi açısından yararlanılması yönünde son derece önemli görevler
durmaktaydı.
Ermenistan’ın Rusya Federasyonu’nun siyasi ve askerî yardımı ile 1991
yılında Azerbaycan’a karúı baúlattı÷ı askeri saldırısı, 1994 yılı Mayıs ayına
kadarki dönemde topraklarının %20’sinin iúgali ile sonuçlandı [Aliyev,
2005: 398; Azerbaycan, 2003: 360]. Aslında Ermenistan olarak
isimlendirilen uydurma “devlet”in Rusya Federasyonu’nun Güney
Kafkasya’daki ön cephesi rolünü oynadı÷ı ve Azerbaycan’ın ba÷ımsız bir
devlet olarak yaúaması ve güçlenmesini engellemek için büyük devletlerin,
özellikle de Rusya’nın askerî-stratejik çıkarlarını temin eden güç görevini
yerine yetirdi÷i bilinen bir gerçektir. Çünkü 1988 yılından baúlayarak
Azerbaycan’a karúı hazırlanan Ermenistan-Azerbaycan Da÷lık Karaba÷
çatıúması, askeri-siyasi bir problem olarak ülkenin toprak bütünlü÷ünü ihlal
etmek ve kendi do÷al kaynaklarından serbest bir úekilde yararlanmasını
engellemek için eski SSCB yönetimi ve úimdiki RF tarafından hazırlandı÷ı
gerçe÷i hiçbir úüpheye yer bırakmamaktadır. ùunu da kaydetmek gerekir ki,
18 Ekim 1991 yılında Azerbaycan’ın ba÷ımsızlı÷ını kazanmasından sonra bu
ülkenin uluslararası arenada tanınması süreci hiç de kolay olmamıútır.
Do÷rudur, Azerbaycan’ın ba÷ımsızlı÷ını tanıyan ilk devletlerden biri
Türkiye Cumhuriyeti idi [Azerbaycan, 2003: 316]. Bütün bunlarla birlikte
ba÷ımsızlı÷ını kazanmıú Azerbaycan’a uluslararası iliúkilerde ortaya çıkan
ilginin asıl nedeni, Hazar Denizi’nin kendisine ait bölümünde bulunan son
derece zengin enerji kaynakları idi ve halen de böyledir. ùunu da kaydetmek
gerekir ki, tüm devletlerin o cümleden Türkiye Cumhuriyeti’nin de
Azerbaycan ile iliúkisinde petrol etkeni daima önemli yere sahip olmuútur.
Aslında ça÷daú Türkiye Cumhuriyeti’nin Azerbaycan petrolüne olan ilgisi
sadece son 20-22 yılda Sovyetler Birli÷i çöktükten sonra Güney Kafkasya
bölgesinde yaúanan olaylarla ba÷lantılı de÷ildir. Bu ilginin en az bir asırdan
fazla tarihi vardır. ùöyle ki, daha I. Cihan Harbi ve sonraki dönemde, daha
do÷rusu 1918-1920 yıllarında Osmanlı Türkiyesi Hükümetinin Azerbaycan
Halk Cumhuriyeti siyasetinde Bakü petrolüne olan ilgi en önemli yerlerden
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birini iúgal etmekteydi. Bu ilgi, 4 Haziran 1918 yılında Osmanlı Türkiyesi ile
AHC hükümeti arasında imzalanan Batum Antlaúması’nın 1. maddesinde de
hukuki yansımasını bulmuútur [Azerbaycan, 2002: 319]. Bu yüzden de 1991
yılında Azerbaycan Cumhuriyeti ba÷ımsızlı÷ını tekrar kazandıktan sonra
Hazar bölgesi, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ekonomik ve siyasi stratejik
programında, aynı úekilde bu programın bir parçası olan Genelkurmay
Baúkanlı÷ında cumhurbaúkanı için hazırlanan “çok özel” “Petrol Stratejisi”
dosyasında de özel olarak kaydedilmektedir. Bu belgede aynı úekilde
Hazar’a kıyısı bulunan ülkelerle iliúkiler konusunda Azerbaycan’ın
fevkalade önemli oldu÷u kaydedilmektedir [Novruzo÷lu, 2001: 91]. ùu
gerçe÷i de kaydetmek gerekir ki, NATO gibi dünyanın en güçlü askeri-siyasi
birli÷ine dâhil olan Türkiye’nin Hazar petrolü konusundaki çıkarları ile bu
birli÷in lideri olan ABD’nin çıkarları neredeyse üst üste düúmektedir. Bu
yüzden de 1994 yılında “Asrın Antlaúması” imzalandıktan sonra hisse
paylaúımında Türkiye’nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı÷ı (TPAO)
úirketinin hissesi yüzde 6.93’tü genel olarak 1994-2001 yıllarında ADPù
(Azerbaycan Devlet Petrol ùirketi) 14 ülkenin 32 petrol úirketi ile 21
antlaúma imzalamıútır [Azerbaycan, 2003: 408]. Burada bir gerçe÷i
kaydetmek gerekir ki, söz konusu antlaúmalar imzalandıktan sonra ortaya
çıkan asıl sorun üretilen petrolün dünya pazarlarına çıkarılması sorunu idi.
Yine, Azerbaycan halkının millî lideri Haydar Aliyev’in “Asrın Antlaúması”
imzalanırken yaptı÷ı konuúmasında belirtti÷i gibi, “Petrol bizim için asıl
amaç de÷il. Bundan yalnız bir araç gibi” yararlanılması ve sonuçta elde
edilen gelirlerin gelecekte Azerbaycan halkının refah seviyesinin
yükseltilmesi için kullanılması sorunu idi.
Fakat Hazar petrolü ile ba÷lantılı olarak yapılan planların gerçekleútirilmesi hiç de kolay olmamıútır. ùu gerçe÷i kaydetmek gerekir ki, Hazar
petrolü ile ilgili ister dünya petrol úirketleri ile antlaúmaların imzalanmasını,
isterse de üretilecek petrolün dünya pazarlarına ihraç edilmesini engellemek
için hem ülke içinde hem de dıúında, özellikle de bir takım komúu
devletlerde açık ve gizli úekilde çalıúmalar yürütülmekteydi. Lakin
Azerbaycan Cumhurbaúkanı Haydar Aliyev’in siyasi iradesi, katiyeti ve
müdrikli÷i sayesinde bu engeller baúarı ile defedildi ve ülkeye yabancı
sermayenin yatırılması için zorunlu úart olan siyasi istikrar sa÷landı. 1995
yılının Nisan ayında ise “Asrın Antlaúması”nı gerçekleútirmek için
Azerbaycan Uluslararası Operasyon ùirketi (“BP-Azerbaycan” úirketi)
kurularak faaliyete baúladı [Azerbaycan, 2003: 406]. Fakat asıl sorun
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yukarıda da kaydedildi÷i gibi üretilecek petrolün dünya pazarlarına ihracı
idi. Azerbaycan Cumhurbaúkanı Haydar Aliyev, antlaúmalara göre üretilecek
petrolün ihracı için birkaç yönde hatların çekilmesi ile birlikte asıl petrolün
taúınaca÷ı hattın Türkiye Cumhuriyeti topraklarından geçerek Akdeniz’in
kuzeydo÷u kıyısında bulunan Ceyhan Limanı’na ulaútırılması fikrini öne
çekmekteydi. Bu da bir gerçektir ki, daha 1992 yılından baúlayarak birtakım
komúu devletler özellikle Rusya Federasyonu, petrolünü müstakil olarak
kullandı÷ı takdirde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne karúı net askeri-siyasi
tedbirler görece÷ini ilan etmiúti. 1994 yılında Rusya Federasyonu
Cumhurbaúkanı Boris Yeltsin, “Hazar’ın hukuki statüsü belirleninceye kadar
bu konuda hiç kimse her hangi bir antlaúma imzalayamaz” demiúti.
Arkasından RF Dıúiúleri Bakanı A. Kozırev ise “e÷er Bakü Hazar petrolünü
yalnız baúına kullanmaya baúlarsa kendisine karúı ekonomik ve di÷er
yaptırımları uygulamak gerekecektir” úeklinde açıklamada bulunmuútu.
Savunma bakanı P. S. Graçov ise “Haydar Aliyeviç, durum karmaúıktır.
E÷er antlaúmaların imzalanması ile ba÷lı problem ortaya çıksa, bu durumda
ermeni tankları bir günden az bir sürede Bakü’ye ulaúacaklar” demiúti. 1994
yılında Da÷lık Karaba÷ ayrılıkçılarının lideri olan Robert Koçaryan,
“Azerbaycan petrolünün bir varili bile dünya pazarlarına çıkmayacaktır. Biz
buna fırsat vermeyece÷iz” diye Azerbaycan halkını tehdit etmekten
çekinmemiútir [Sultanov, 2010: 210-211]. Göründü÷ü gibi XX. yüzyılın
90’lı yıllarının ortalarında Güney Kafkasya’da Hazar petrolüne sahip olma
konusunda son derece karmaúık bir askeri-siyasi durum mevcuttu. Aslında
uydurma Ermenistan-Azerbaycan Da÷lık Karaba÷ çatıúması da sırf Hazar
Petrolü ile ba÷lı olan bir meseledir. Tüm bunları en ince ayrıntılarına kadar
derinden bilen millî lider Haydar Aliyev, Azerbaycan Cumhuriyeti’nin petrol
stratejisini iúleyip hazırlarken, Türkiye etkenini, bu kardeú ülke ile ba÷lı
tarihi, dinî, millî mensubiyet ve di÷er etkenleri dikkate alarak, Asıl Petrol
øhraç Hattının iúte bu ülkenin topraklarından geçirilmesi için yabancı
ülkelerin ve bu ülkelerin petrol úirketlerinin rızası ile karar alınmasını
sa÷lamayı baúardı.
1996 yılında denizde AUOù’nin kazdı÷ı ilk kuyudan güçlü úekilde
petrol fıúkırdı ve böylece yatakların büyük ihtiyatlara sahip oldu÷u gerçe÷i
bir daha onaylanmıú oldu. 12 Kasım 1997 yılında “Asrın Antlaúması” üzere
petrolün üretimine baúlandı [Azerbaycan, 2003: 407]. Bu antlaúma ile asıl
iúlerin birinci fazına baúlanması için karúıda duran en büyük sorun,
Hazar’dan Akdeniz’e kadar uzanacak, yılda 50 milyon ton kapasiteye sahip
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ve uzunlu÷u 1760 km olacak Bakü-Tiflis-Ceyhan Asıl øhraç Petrol Hattı’nın
inúası ile ilgili anlaúmaya varılması sorunu idi. Bu amaçla, 1998 yılının
Mayıs ayında çalıúma grubu oluúturuldu. Aynı yılın 29 Ekim’inde
Azerbaycan,
Türkiye,
Gürcistan,
Kazakistan
ve
Özbekistan
Cumhurbaúkanlarının ve ABD Enerji Bakanının imzaladıkları beyanat, söz
konusu hatla ilgili görüúmeleri hızlandırdı.
18 Kasım 1999 yılında østanbul’da “Ham petrolün Azerbaycan,
Gürcistan ve Türkiye toprakları üzerinden Bakü-Tiflis-Ceyhan asıl petrol
hattı ile taúınması konusunda” antlaúma imzalandı. Bu sırada Azerbaycan,
Türkiye, Gürcistan, Kazakistan ve ABD’nin devlet baúkanları tarafından
imzalanan “østanbul Beyannamesi”, projenin üst düzeyde desteklendi÷inin
ispatı idi.
Türkiye Cumhuriyeti’ne geldikte ise, XX. yüzyılın 90’lı yıllarının
ortalarında bu ülkenin belirli siyasi çevreleri Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
hattına kadar çekilen ve çekilmesi planlanan “petrol hatları” konusunda
belirsiz tavır takınıyorlardı. Örne÷in Türkiye’nin stratejik öneme haiz
uluslararası petrol hatları alanında projeleri yürüten “BOTAù” úirketi,
hazırladı÷ı “Petrol Stratejisi” adlı dosyada bu sorunun stratejik öneme sahip
olmadı÷ını kaydetmiútir. Aslında böyle bir yaklaúım, yeni yaranmıú
uluslararası ortamda Türkiye Cumhuriyeti’nin stratejik çıkarlarına uygun
de÷ildi [Novruzo÷lu, 2001: 90]. ùunu da kaydetmek gerekir ki, XX. yüzyılın
sonunda Türkiye Cumhuriyeti bizzat enerji kaynaklarına ihtiyaç duydu÷u
için ekonomisinin bazı alanları özellikle de askeri sanayisinin geliúimi
yavaúlamaktaydı. Bu yüzden de Türkiye Cumhurbaúkanı S. Demirel’in
çabaları ile iliúkiler olumlu yönde de÷iúti. Türk halkının büyük devlet adamı
Süleyman Demirel’in millî lider Haydar Aliyev ile yakın kardeúlik iliúkileri
de bu konuda az rol oynamamıútır.
Öte yandan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol hattının gerçekleúmesi ise
Türkiye’nin stratejik konumunu güçlendirmekle birlikte, aynı zamanda bu
ülkeye Avrupa Birli÷i ülkeleri için temel enerji paylaútırıcı bir devlete
dönüúme úansı vermekteydi. Bu yüzden de Azerbaycan’ın “Petrol
Stratejisi”nin artık gerçe÷e dönüútü÷ünü gören “BOTAù”ın o dönemki
baúkanı Gökhan Yardım, “Bakü-Ceyhan projesi sadece ekonomik de÷il, aynı
zamanda benzeri görünmemiú siyasi bir meseledir. Fakat onun gerçekleúmesi
güvenlik problemlerinin çözülmesine ve dıú etkenlere daha fazla ba÷lıdır”
diye belirtmiútir. ùunu da kaydetmek gerekir ki, Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol
hattının 468 km’si Azerbaycan, 225 km’si Gürcistan, 1037 km’si ise Türkiye
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topraklarından geçmektedir. 1 A÷ustos 2002 yılında Bakü-Tiflis-Ceyhan
petrol hattının inúası ve idaresi için “BTC KO” úirketi tesis edildi
[Azerbaycan, 2003: 408]. 18 Ekim 2002 yılında ise hattın temel atma töreni
yapıldı. Temel atma törenine Azerbaycan Cumhurbaúkanı Haydar Aliyev,
Türkiye Cmhurbaúkanı Ahmet Necden Sezer, Gürcistan Cumhurbaúkanı
Eduard ùevardnadze ve ABD Enerji Bakanı Spenser Abram katılmıútı.
“Asrın Antlaúması”nın imzalanmasından 11 yıl sonra yani, 14 ùubat 2005
yılında AUOù’a katılan 9 yabancı úirket ve ACDPù (SOCAR) “Azeri-ÇırakGüneúli” mega strüktürünün merkezi kısmı sayılan “Azeri” yata÷ından
petrolün üretimine baúladı. Bu yata÷ın toplam rezervi uzmanlara göre 5.4
milyar varilden oluúmaktadır. 2005 yılında AÇG yata÷ından üretilen
petrolün toplam miktarı 11 milyon ton idi [Muradverdiyeva, 2006: 598]. 13
Temmuz 2006 yılında Adana’nın Ceyhan ilçesinde XXI. yüzyılın en büyük
enerji projesi olarak kabul edilen Bakü-Tiflis-Ceyhan AøPH (Asıl øhraç
Petrol Hattının) açılıúı ile ilgili görkemli tören düzenlendi. Yeni bin yılın en
büyük uluslararası enerji projesinin gerçekleútirilmesi, ilk olarak Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin kurucusu millî lider Haydar Aliyev’in Azerbaycan-Türkiye
halklarının ulus ve devlet çıkarlarına tamamen uygun olan “Petrol
Stratejisi”nin genel baúarısı olarak de÷erlendirilmelidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin petrol stratejisinin uluslararası düzeyde
gerçekleútirilmesinin devamı olarak ACDPù (SOCAR), 2008 yılında
Türkiye’nin petrokimya devi olan PETKøM’in (øzmit) en büyük orta÷ına
dönüútü. 2011 yılının sonunda øzmir yakınlı÷ındaki Alia÷a beldesinde
toplam yıllık hacmi 10-15 milyon ton ve yapımı 5 milyar dolara
tamamlanacak olan yeni petrol üretim tesislerinin kullanıma verilmesi ile
ba÷lı Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasında antlaúma imzalandı
[Sultanov, 2010: 219]. Antlaúmaya göre söz konusu mali kaynak ACDPù
(SOCAR) tarafından karúılanacaktır. Bu da artık Hazar Denizi’nin
Azerbaycan’a ait bölümünde üretilen enerji kaynaklarının dünya pazarlarına
çıkarılması yönünde Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti
devletlerinin stratejik iúbirli÷inin yeni aúaması olarak kabul edilmelidir.
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OSMANLI ARùøV BELGELERINE GÖRE ERMENøLERøN TÜRKMÜSLÜMAN AHALIYE YAPTIöI SOYKIRIM (1919-1921)
Güntekin NECEFLø*
ÖZET
Sunulan bildiride 1919-1920’li yÕllarda Do÷u Anadolu, NahçÕvan ve ørevan
yöresinde Türk-Müslüman nüfusa karúÕ Ermeniler tarafÕndan yapÕlan soykÕrÕmlar
anlatÕlÕyor. østanbul úehrindeki BaúbakanlÕk OsmanlÕ Arúivi’nden elde olunmuú
belgeler genellikle 1919-1920’li yÕllarÕ kapsÕyor. Belgelerde Do÷u Anadolu,
NahçÕvan ve ørevan yöresinde Türk-Müslüman nüfusa beúikteki bebeklerden
baúlayarak da ihtiyarlara kadar görünmemiú vahúilikler uygulanmasÕ, toplu
katliamlar yapÕlmasÕ, tek bir kelimeyle silahsÕz sivil halka karúÕ Ermeniler tarafÕndan
yapÕlan soykÕrÕmlar anlatÕlmÕútÕr.
BaúbakanlÕk OsmanlÕ Arúivi’nden elde olunmuú bu ilkin belgelerin ço÷u resmi
dokümanlardÕr. Bu belgeler nüfusu temsil eden yerli temsilcilerce OsmanlÕ 15. Ordu
KomutanlÕ÷Õna ve bölgedeki øngiliz temsilcilere unvanlanmÕútÕr.
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THE GENOCIDE CARRIED OUT AGAINST THE TURKISH –
MUSLIM POPULATION BY ARMENIAN IN THE DOCUMENTS OF
PRIME MINISTRY OTTOMAN ARCHIVE (1919-1921)
ABSTRACT
The article deals with the genocide committed in 1918-1920 by Armenians
against the Turkish- Muslim population of Nakhchivan, Iravan and the Eastern
Anatolian region. These documents acquired in the Prime Ministry Ottoman
archives in Istanbul mainly cover the period between 1919 and 1921. These
documents describe how the Turkish-Muslim population of Nakhchivan, Iravan and
the Eastern Anatolian region including babies in cradle sand the elderly people were
affected, in a word, the unprecedented massacre committed by Armenians against
the peaceful people.
Most of them were taken from original sources in the Prime Ministry Ottoman
archives and they are official documents. These documents were sent by the local
representatives of the population to the 15th Ottoman army commanders and the
British representatives in the region.
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GøRøù
Azerbaycan Türkleri dünyanın çok feci soykırımına u÷ramıú
halklarındandır. Kuzey Azerbaycan’ın Bakü, ùamahı, Kuba, Karaba÷,
Zangezur, ørevan, Nahçıvan, Güney Azerbaycan’ın Salmas, Hoy, Karada÷,
Tebriz, daha fazla Urmiye ve Havalisi, Do÷u Anadolu, úimdiki Ermenistan
Cumhuriyeti’nin yerleúti÷i topraklarda yaúayan tüm sivil Türk-Müslüman
halk 1918-1920’li yıllarında Ermeniler tarafından dünyada benzeri olmayan
soykırımına u÷ramıúlardı.
19. yüzyılın ilk çeyre÷inde Azerbaycan toprakları Rusya ømparatorlu÷u
ile Kaçarlar øran’ı tarafından paylaúıldı ve bu ülkenin devlet gelene÷i ortadan
kaldırıldı. 1828 yılında Ermenilerin toplu olarak Kaçarlar øran’ından ve
Osmanlı ømparatorlu÷u’ndan Kuzey Azerbaycan toprakların tehcirini yapan
Çarlık Rusyası, iúgal edilmiú ørevan ve Nahçıvan hanlıkları topraklarında
“Ermeni Vilayeti” kurdu.
Bundan sonra Ermeniler tarih boyunca mevcut olmuú devlet
geleneklerini Azerbaycan halkının hafızasından silmek, Ermenilerin Güney
Kafkasya’nın gelme de÷il, yerel halkı oldu÷u konusunda uyduruk, sahte
bilgileri toplumun kafasına sokmak için Petersburg’da büyük hacimde
kitapların yayımına baúladılar. Güney Kafkasya bölgesinde bir karıú topra÷ı
olmayan Ermeniler, söz konusu kitaplarda Azerbaycan topraklarına karúı
toprak iddialarında bulunarak, tarihi topraklarımızı, eski úehirlerimizi, tüm
maddi-manevi anıtlarımızı Ermenileútirmeye baúladılar.
Ermenilerin tehcirinden sonra Güney Kafkasya’da kanlı katliamlar
dönemi baúlamıútır. Rusya sömürgecilerinin her türlü vasıtalarla
destekledi÷i, silahlandırdı÷ı ve yardımda bulundu÷u Ermeni eúkıya çeteleri
Azerbaycan Türklerine karúı, genellikle Güney Kafkasya’daki sivil TürkMüslüman halka saldırmıú ve pek ço÷unu katletmiúlerdir. Büyük Devletler
kendilerinin Güney Kafkasya ile ilgili stratejik planlarını gerçekleútirmek
için Ermenileri bir araç gibi kullanmıú ve bunun karúılı÷ında onlara tarihi
Azerbaycan topraklarında, eski ørevan ve Nahçıvan Hanlıkları’nın
topraklarında devlet kurmaları için onlardan her türlü yardımı
esirgememiútiler.
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Nihayet, 29 Mayıs 1918 tarihinde yeni kurulan Azerbaycan Halk
Cumhuriyeti Hükümeti, Büyük Devletlerin baskısı ile eski Azerbaycan úehri
ørevan’ı çevresindeki yaklaúık 9,5 bin km2 toprakla beraber Ermenilere
ba÷ıúlamıútır. Ermenilere ba÷ıúlanan aynı Kuzey Azerbaycan topra÷ında,
yani eski ørevan Hanlı÷ı’nın topraklarında Ermeni Devleti kurulmuútur.
Mart 1918 tarihinde Ermeni-Taúnak Stepan ùaumyan’ın önderi
oldu÷u Bakü Sovyeti Teúkilatı’na ait Ermeni-Bolúevik çeteler Bakü
guberniyasında yaúayan tüm Türk-Müslüman halkı yok etme kamacı edinen
soykırımı projesini uyguladı. Sonuç olarak 31 Mart-2 Nisan 1918 tarihinde
yalnız Bakü úehrinde 12 binden fazla Azerbaycanlı Ermeni soykırımına
u÷radı.
Bakü’de oldu÷u gibi, Azerbaycan’ın di÷er bölgelerinde de soykırımlar
Stepan ùaumyan’ın kesin direktifiyle uygulanırdı. ùamahı’da TürkMüslüman halka divan tutmuú Stepan Lalayan (Lalayev) ve Tatevos Amiryan (Amirov), Kuba’da soykırımı gerçekleútirmiú kanasusamıú Taúnak Hamazasp’ta hemen ùaumyan’ın emirlerini uygulamıúlardı.
Lenin’in emriyle Kafkasya øúleri Üzere Fevkalade Komutan atanan Stepan ùaumyan’a, aynı zamanda, Rusya Halk Komiserler Sovyeti’nin 29
Aralık 1917(11 Ocak 1918) tarihli fermanı ile Ruslar tarafından iúgale
u÷ramıú Do÷u Anadolu’da (Rus kaynaklarında bu araziler “Türkiye Ermenistan’ı” úeklinde yazılıyor) “Ermeni Halk Milisi” ve “Ba÷ımsız Ermeni
Devleti” kurmak görevi de verilmiúti. Taúnaklar o zaman Büyük Devletlerin
ve Bolúevik Rusyası’nın yardımlarından yararlanarak Do÷u Anadolu’da ve
Azerbaycan’da Türk-Müslüman halkı tamamen yok ederek “Büyük Ermenistan” hülyasını gerçekleútirmeye çalıúıyorlardı. Stepan ùaumyan ve onun
kendi çevresine topladı÷ı Taúnak çetelerinin önemli amacı Azerbaycan’ın
ulusal, politik kuvveti olan Türk-Müslüman halkı tamamen yok etmekle tüm
Azerbaycan’a ve Do÷u Anadolu’ya sahiplenerek “Büyük Ermenistan”
kurmak düúlerini gerçekleútirmekti.1
Umum millî liderimiz Haydar Aliyev’in 26 Mart 1998 tarihinde
imzaladı÷ı “Azerbaycanlıların Soykırımı” hakkında fermanı tarihimizin bu

1

Ayrıntılı bilgi için bkz: Soykırım Katilleri, Bakü, 2013.
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karanlık sayfalarına uzun yıllardan sonra ıúık tutacak ilk yasal belge olarak
önem
taúımaktadır.
Günümüzde
Azerbaycan
Cumhuriyeti’nin
Cumhurbaúkanı ølham Aliyev’in bilimsel araútırmalara gösterdi÷i büyük
özene dayanan Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi A. A. Bakıhanov adına
Tarih Enstitüsü Azerbaycan tarih biliminin gelece÷i için son derece önemli
olan “Azerbaycan Tarihi ølkin Kaynaklarda” projesi gerçekleútirilmektedir.
Tarih Enstitüsü’nün dikkat alanında olan bu projenin gerçekleútirilmesi, her
úeyden önce Azerbaycan tarihinin úimdiye kadar bazı nedenlerden dolayı
araútırma konusu olamayan problemlerinin orijinal belgelere dayanarak
incelenmesine, aynı zamanda Azerbaycan tarihinin do÷ru olarak
tanıtılmasına hizmet ediyor. Tarih Enstitüsü yabancı ülkelerin arúiv ve
kütüphanelerinde korunan ilkin kaynakların, genellikle de soykırımla ilgili
belgelerin Azerbaycan’a getirilerek yayınlanması gibi çok önemli bir iúin
gerçekleútirilmesine baúlamıútır.
Henüz 1991 yılının sonlarında ba÷ımsızlı÷ına kavuúan Azerbaycan
Cumhuriyeti, hemen Türkiye Cumhuriyeti tarafından tanınmıú ve iki devlet
arasında çok taraflı ve önemli iliúkiler kurulmuútur. Tabii olarak önce
Türkiye Cumhuriyeti’nin bilim adamları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin devlet
arúivlerinde araútırmalar yapmıúlar. Fakat söz konusu arúivlerde planlı
olarak, ekip halinde çalıúmalar ilk kez Tarih Enstitüsü tarafından
geçekleútirilmiútir. Tarihçilerimiz 2009 yılından baúlayarak ekip halinde
yukarıda kaydedilen úerefli ve zorlu görevi yapmak için østanbul’daki
“Türkiye Cumhuriyeti Baúbakanlık Osmanlı Arúivi”nde çalıúmaktadırlar. Bu
bilim adamları sırasında Tarih Enstitüsü’nün araútırmacıları Doç. Dr. Tofik
Necefli, Doç. Dr. Güntekin Necefli, Doç. Dr. ørade Memmedova, Doç. Dr.
Farah Hüseyin, Doç. Dr. Nermine Emirbeyova, Dr. Naile Bayramova ve Dr.
Aynur Emenova daha fazla çaba harcamıúlardır.
Azerbaycan’ın 16. yüzyılından 20. yüzyılın baúlarına kadar tarihi ile
ilgili çok sayıda belge, østanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Baúbakanlık
Osmanlı Arúivi’nin çeúitli bölümlerinde korunmaktadır. Tarih
araútırmalarında ana kaynak olarak kabul edilen arúiv belgelerinden baúlıca
olarak Türkiye Cumhuriyeti Baúbakanlık Osmanlı Arúivi’nde yer alan
Hariciye Nezareti: Siyasi Kalemi (HR.SYS) tasnifi taranmaktadır. Bu
listede yer alan fazla sayıda dokümanlar 1918-1921 yıllarında sivil Türk-
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Müslüman halka Ermeniler tarafından uygulanan soykırımları bir daha
kanıtlıyor. Türkiye Cumhuriyeti Baúbakanlık Devlet Arúivleri Genel
Müdürlü÷ü tarafından yayımlanan kitaplarda bu belgelerden ço÷u yer
almaktadır.2
Bahis konusu belgeler Baúbakanlık Osmanlı Arúivi’nin Hariciye
Nezareti: Siyasi Kalemi (HR.SYS) listesinden elde edilmiútir. Bu belgelerde
ørevan, Nahçıvan ve Do÷u Anadolu’da sivil Türk-Müslüman halka
Ermeniler tarafından yapılan soykırımları tasvir olunmuútur. Sunulan
belgeler 1919-1920 yıllarını kapsıyor. Bu belgelerde ørevan, Nahçıvan ve
Do÷u Anadolu’da Erzurum, Kars, Erzincan, Ka÷ızman, hatta Gümrü ve
Borçalı’da sivil Türk-Müslüman halka Ermeniler tarafından yapılan amansız
iúkenceler, zulümler, katliamlar yansımıútır.
Sunulan belgelerde ørevan, Nahçıvan ve Do÷u Anadolu’da sivil TürkMüslüman halkın Ermeniler tarafından canlı olarak yakılması, canlı olarak
gömülmesi, canlı insanların balta ile do÷ranması, amansız iúkencelerle
sonuncu kiúiye kadar katledilerek Aras Nehri’ne dökülmesi gibi insanlık dıúı
vahúetler anlatılmıútır. Bu belgelerin ço÷u yasal olup burada yaúayan halk
tarafından seçilmiú temsilciler tarafından Erzurum 15. Kolordu’ya ve
bölgedeki øngiliz temsilcisine gönderilen telgraftan oluúmaktadır.
Belgelerden bazı olgulara dikkat edelim:
3 Temmuz 1919 tarihli bir belgede Ermenilerin Vedi civarını 4 yandan
kuúatarak buranı sıkı top ateúine tuttukları, Araz Nehri civarında yerleúen
Deúti, Afúar, Kınalık, Karalar, ùirazlı, Cadde, Yengice, Kıvrak,
Görevan, Tavat, Küçük Vedi vs. köylere saldırarak halka görünmedik
iúkenceler yapmıúlar. Bu belgelerde yukarıda adları kayda geçen köylerin
halkının Ermeniler tarafından canlı olarak yakılması ve gömülmesi,
kurtulabilenlerin da÷lara çıkması, halkının diri diri yakıldı÷ı ve diri diri
gömüldü÷ü, kurtulabilenlerin köyleri bırakarak da÷lara çıktıkları, adları
geçen köylerin tüm üretimlerini ve di÷er eúyalarının Ermeniler tarafından
tamamen ya÷malandı÷ı tasvir olunmuútur.3

2

Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1919-1921), I, Ankara, 2000;
Ermeniler Tarafından Yapılan Katliam Belgeleri, (1919-1921), II, Ankara, 2001.
3
Baúbakanlık Osmanlı Arúivi (BOA), HR. SYS. 2877/16.
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27 Temmuz 1919 tarihli di÷er bir belgede Ermenilerin Ka÷ızman,
Gümrü ve Nahçıvan civarındaki Müslüman köylerine saldırarak binlerce
Türk-Müslüman halkı katlettikleri hakkında haber verilir.401 A÷ustos 1919
tarihinde Ermeniler Nahçıvan ve ùerur’da 45 köyü tamamen
mahvetmiúlerdir.5 Ermeniler katliamları devam ettirerek 6 A÷ustos tarihinde
Nahçıvan ve Kamerli’de halkı katlederek Aras Nehri’ne dökmüúlerdi.6
30 Haziran 1920 tarihli bir belgede Ermenilerin Karaurgan,
Ka÷ızman, Erzurum, Kars, Beyazıt, Sarıkamıú, Nahçıvan ve Araz
civarında kadın ve çocuklar dâhil sivil halkı çeúitli beden azalarını kesilerek
de÷iúik úekillerde katliam yaptıkları, kadınlara tecavüz olundu÷u, köylere
yapılan saldırılar ve halkın canlı olarak yakılması vs. olaylarla ilgili øngiliz
temsilcisine gönderilen haberler yansımıútır.7
8 A÷ustos 1920 tarihli bir belgede Kars, Sarıkamıú ve Gümrü
civarında Ermenilerin yaptıkları mezalimlerin özeti verilmiú, 02.01.1920–
23.08.1920 tarihlerde tezahür eden olaylar yansıtılmıútır. Belgede Kars,
Erzurum ve Gümrü’de Müslüman halka yapılan soykırımlar anlatılır.
Ermeniler Kars-Gümrü yolu üzerinde olan ùabanlar ve Avnil köylerine
sokularak 500 Müslümanı katletmiú, Uluhanlı yakınlı÷ında Çeçal köyünün
tüm halkını süngüye geçirmiúlerdi.8
Arúivden elde etti÷imiz belgeleri incelerken 1919-1920’li yıllarında
ørevan, Nahçıvan, ùerur, Gümrü ve Do÷u Anadolu’da (Kars, Ka÷ızman,
Ordu, Sarıkamıú, I÷dır, Trabzon vs.) ve hatta Tiflis, ùöreyel ve Borçalı
kazalarında on binlerce sivil Türk-Müslüman halkı, Azerbaycan Türkleri,
Do÷u Anadolu Türkleri, Osmanlı Türkleri, o sırada çocuklar, kadınlar,
ihtiyarlara etnik mensubiyetlerine göre amansızca katliam yapılmıú, yüzlerce
yaúayıú mıntıkası, köyler ya÷malanarak yakılmıú, viran koyulmuú, bir sözle
yeryüzünden silinmiútir.


4

Baúbakanlık Osmanlı Arúivi (BOA), HR. SYS. 2877/54.
Baúbakanlık Osmanlı Arúivi (BOA), DH. KMS. 53-3/15.
6
Baúbakanlık Osmanlı Arúivi (BOA), HR. SYS. 2602-1/133.
7
Baúbakanlık Osmanlı Arúivi (BOA), HR. SYS. 2877/13.
8
Baúbakanlık Osmanlı Arúivi (BOA), HR. SYS. 2878/13.
5
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Azerbaycan tarihi ile ilgili bu de÷erli belgeler toplanÕrken, Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Arúivleri Genel Müdür YardÕmcÕsÕMustafa Budak baúta
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TARøH ALANINDA BU øLøùKøLERøN GELECEöø:
PERSPEKTøFLER VE ÖNERøLER
ørade MEMMEDOVA*
ÖZET
Haydar Aliyev’in cumhurbaúkanlı÷ı döneminde Azerbaycan-Türkiye iliúkileri
ilk olarak “Bir millet, iki devlet” sloganına dayanmıútı. Sonralar bu slogan dil, din
ve kültürel ba÷lılı÷ı olan Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri arasındaki iliúkileri
özetleyen ulusal ilkeye dönüúmüútü. Azerbaycan ve Türkiye arasındaki siyasal,
ekonomik, kültürel iliúkiler gerekti÷i düzeyde geliúse de tarih alanındaki iliúkileri
yeterli saymak olmaz. Bunun için de Azerbaycan-Türkiye tarihçileri arasında
birli÷in kurulması ve iúbirli÷inin güçlendirilmesiyle ilgili projelerin yapılması çok
gereklidir.
Anahtar Kelimeler: Haydar Aliyev, Atatürk Merkezi, Türk birli÷i, Rusya
Arúivleri, Ekonomik øúbirli÷i.
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HAYDARALIYEV ANDAZERBAIJAN RELATIONS WITH
TURKEY,THE FUTURE OFTHESE RELATIONSIN THE FIELD
OFHISTORY: PERSPECTIVES AND SUGGESTIONS
ABSTRACT
During the presidency of Haydar Aliyev, relations between Azerbaijan and
Turkey were based first of all on motto “One nation, two states”. Later on, this
motto became the national concept characterizing relations between Azerbaijan and
the Republic of Turkey sharing the same language, religion and culture. Despite the
fact that the political, economic and cultural relations between Azerbaijan and
Turkey are at the proper level of development, but the relations in the field of history
cannot be considered sufficient. The implementation of measures in connection with
establishment and strengthening the cooperation between the Azerbaijani and
Turkish historians is a matter of great urgency.
Key Words: Haydar Aliyev, Center of Ataturk, the Turkish Community, the
Russian Archives, Economic Cooperation.
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Türkiye ve Azerbaycan arasında dostluk, kardeúlik iliúkilerinin büyük
tarihi var. Bu iliúkiler yüzyıllarca úekillenmiú, geliúmiú, bugünkü düzeye
ulaúmıútır. Halkımızın aynı kökene, aynı dine, aynı dile ait olması, örf ve
geleneklerimizinbenzerli÷i veya aynılı÷ı, milli duygularımızın birbirine
benzemesi – hepsi yüzyıllardan beri halklarımızı bir arada, beraber kılmıú,
halklarımız arasında sıkı dostluk, kardeúlik iliúkileri kurmuútur. Azerbaycan
Cumhuriyeti ba÷ımsızlı÷ını elde ettikten sonra Türkiye’yle Azerbaycan
arasında olan iliúkiler yeni aúamaya girivermiútir. Bellidir ki daha önceki
yıllarda, uzun bir süre Azerbaycan-Türkiye iliúkilerinde çok büyük
kısıtlamalar, yoksunluklar olmuú, halklarımız arasında büyük engeller,
sınırlar yapılmıútır. Ancak bunların hiçbiri halkımız arasındaki ba÷ları
koparamamıú, birbirimizden kalben, ruhen ayıramamıútır.
Azerbaycan ba÷ımsızlı÷ını yeniden kazandıktan sonra bölgede büyük
saygı kazanmaya, Türkiye’yle Azerbaycan arasındaki bütün alanlarda
iliúkiler hızla geliúmeye baúladı. Azerbaycan’ın ba÷ımsızlı÷ı döneminde
Azerbaycan-Türkiye iliúkileri üç aúamaya ayrılır: 1) øki Türk devletinin
yeniden iliúki kurmak fırsatını kazandı÷ı duygusal dönem (1991-1993); 2)
Strateji iúbirli÷inin geliúti÷i on yıl (1993-2003); 3) Mükemmellik dönemi
(2003 yılından baúlayarak úimdiye kadar). 1993-2003’lü yıllarda stratejini
geliúti÷i Azerbaycan-Türkiye iliúkilerinin ikinci aúaması Haydar Aliyev ve
Azerbaycan-Türkiye iliúkileri denince ilk önce ulu önderimizin “Bir millet
iki devlet” sloganı akla gelir. Daha sonralar bu slogan dil, din ve kültürel
ba÷ları olan Azerbaycan ve Türkiye arasındaki iliúkileri özetleyen ulusal
ilkeye dönüútü. Azerbaycan devletinin Türkiye’ye karúı resmi konumunu
yansıtan bu ilke tabii ki Azerbaycan-Türkiye iliúkilerine kıskananları
sinirlendiremeden yapamazdı. Boúuna de÷il ki bu ilkeyi Türkiye’nin
Ermenistan’la iliúkileri için tehlike sayan eski ABD yetkilisi Matthew Bryza
“bir millet iki devlet” anlayıúını de÷iútirmeyi gerekli saydı÷ını ve bunun için
de uzun bir süre çalıúmalar yapmak gerekti÷ini belirtmiútir.
1993 yılının Nisan ayında Ermenistan orduları Azerbaycan’ın Kelbecer
ilini iúgal ettikten ve BM’nin iúgal olunmuú toprakları terk etmesine ait
kararına uymadıktan sonra Türkiye Ermenistan’la sınırlarını kapatması ve bu
tavrıyla da Ermenistan’ı uluslararası hukukun ilke ve kurallarına uymaya
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zorlamak amacını taúıması, strateji iúbirli÷i yanında dostluk
kardeúli÷imizin sıkı temeller üzerinde kuruldu÷unun kanıtladı.

ve

21 Ekim 1994 yılında Haydar Aliyev’in Türk dilli devletlerin
østanbul’da yapılan 2. zirve toplantısına katılımı9, Muhammet Fuzuli’nin
do÷umunun 500. yılı dolayısıyla Türkiye’de yapılan etkinli÷e katılımı10,
onun Türkiye Dıú Ekonomi Kurulunda yaptı÷ı konuúma11 AzerbaycanTürkiye iliúkilerinin manevi birlikten çalıúma birli÷ine geçiúinin
göstergesidir. 1994 yılında iki misli verginin kaldırılmasına ait anlaúmanın
imzalanması sonrası Türkiye iúadamlarının Azerbaycan’a yatırımları
ço÷almaya baúladı. Aynı yılın eylülünde Hazar Denizi’nin Azerbaycan
sektöründeki petrol kuyularını ortaklaúa kullanılmasına ait imzalanan “Asrın
Anlaúması” Azerbaycan’ı dünya ekonomisiyle sıkı ba÷lantısını sergiliyordu.
Bu anlaúmaya Türkiye’nin petrol úirketi de katılıyordu.
1995 yılının Nisan ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin Baúbakanı Tansu
Çiller’in Bakü gezisi12, aralık ayında Türkiye Cumhuriyeti’nin
Cumhurbaúkanı Süleyman Demirel’in Azerbaycan’a üç günlük gezisi13,
onunu 8 Aralık’ta Bakü Devlet Üniversitesi’nin kampüsünde geçici olarak
yerleútirilen göçkünlerle görüúü14, Azerbaycan Cumhuriyeti’yle Türkiye
Cumhuriyeti arasında belgelerin imzalanması ve belge alıúveriúiyle
sonlandı15. Bu belgelerin içerisinde Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetleri
arasında petrol alanında iúbirli÷ine ait 12 Nisan’da imzalanmıú anlaúma16
büyük önem taúıyordu. Haydar Aliyev’in 25 Nisan tarihinde Türk bilim
adamı øhsan Do÷ramacı’nın 80. do÷um günü nedeniyle düzenlenmiú
muhteúem gecede yaptı÷ı konuúma onun Türk bilim adamlarına, ne denli
de÷er verdi÷inin kanıtıydı.

9

Azerbaycan Gazetesi, 21 Ekim 1994, s. 2.
Azerbaycan, 4 – 8 Kasım 1994, s. 3.
11
Azerbaycan, 5 Kasım 1994, s. 2.
12
Azerbaycan, 13 Nisan 1994, s. 1.
13
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 5. kitap, Azerneúr, Bakü, 1998, s.
136-180.
14
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 5. kitap, Azerneúr, Bakü, 1997, s.141.
15
Azerbaycan Ordusu, 15 Aralık 1995, s. 2.; Azerbaycan, 9 Aralık 1995, 1, 12 Aralık, s. 34.
16
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 3. kitap, Azerneúr, Bakü, 1997, s.
327.
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24 Mart 1996 tarihinde Türk Devlet ve Derneklerinin 4. Dostluk ve
Kardeúlik Kurultayı’nın yapılması17, 14 Nisan’da Türkiye Cumhuriyeti’nin
Baúbakanı Mesut Yılmaz’ın Azerbaycan gezisi, 15 Nisan’da onun Sabuncu
ilinin 6 sayılı meslek lisesinin yurdunda yaúayan Fuzuli, Cebrail, Zengilan
göçkünleriyle görüúü kardeú Türkiye’nin Karaba÷ sorunu, o sıradan da
göçkünlerin sorunlarıyla yakından ilgilendi÷ini ve bu sorunun Azerbaycan’ın
yararına çözümüne çalıútı÷ı göstermiú oldu18. 18 Mayıs tarihinde Ankara’da
yapılan Türk Devlet ve Topluluklarının Dostluk, Kardeúlik ve øúbirli÷ine ait
4. Kurultay Azerbaycan’la Türkiye arasındaki dostluk ve kardeúli÷in
zaferiydi19.
1996 yılına kadar olan dönemde Azerbaycan cumhurbaúkanı
Azerbaycan-Türkiye iliúkilerini nasıl de÷erlendirmesini 30 Mayıs 1996
tarihinde Azerbaycan-Türkiye Ekonomik øúbirli÷i’nin Perspektifleri
konusunda sempozyumun açılıúında Cumhurbaúkanı Haydar Aliyev’in
konuúmasından20 anlamak mümkündür. Azerbaycan Cumhurbaúkanı
Azerbaycan-Türkiye iliúkilerini de÷erlendirerek Türkiye ve Azerbaycan
arasındaki dostluk, kardeúlik iliúkilerinin yeni aúamasına adım atıldı÷ını
belirtmiúti. Azerbaycan-Türkiye iliúkilerinin tarihine göz atan Haydar Aliyev
Türkiye Cumhuriyeti ve halkının Azerbaycan ba÷ımsızlı÷ına kavuútuktan
sonra en büyük destek, yardımcı olmasını ve ülkenin ba÷ımsızlık yolunda ilk
adımlarını attı÷ında hep yanında olmasına büyük de÷er vermiúti21.
Ba÷ımsız Azerbaycan Cumhuriyeti’nin karúısında çok büyük sorunlar
durdu÷unu, bu sorunların Azerbaycan’ın ba÷ımsızlı÷ını pekiútirmek ve
sonsuza kadar sürdürmekten, Azerbaycan’ı yıllarca devam eden Ermenistan
iúgalinden kurtarmak ve toprak bütünlü÷ünü sa÷lamaktan, Azerbaycan’ın
devlet yapısında, sosyal siyasal hayatında, ekonomisinde ciddi de÷iúiklikler
yapmaktan, Azerbaycan’ı demokratik yasal devlet kuruculu÷u yoluyla
götürmekten ve demokratik yasal toplum kurmaktan oluútu÷unu belirten

17

Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 6. kitap, Azerneúr, Bakü, 1998, s.
18
18
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 6. kitap, s.111-131.
19
Azerbaycan, 18 Mayıs 1996, s. 2.
20
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 6. kitap, Azerneúr, Bakü, 1998, s.
352-364.
21
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 6. kitap, s. 353.
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Haydar Aliyev bu sorunların çözümünde hep Türkiye Cumhuriyeti’nin
deste÷ini, yardımını, Azerbaycan’a dostluk, kardeúlik duygularını
hissetti÷ine de÷inmiútir22.
Sempozyumda Azerbaycan Cumhurbaúkanı Türkiye ve Azerbaycan
arasında olan iliúkilerin dostluk, kardeúlik özelli÷i ve bunun Türkiye
Cumhuriyeti’yle Azerbaycan Cumhuriyeti arasında imzalanmıú anlaúmalarda
ve birçok anlaúmalara yansımıútır23.
Azerbaycan Cumhurbaúkanı Türkiye’nin ve Azerbaycan’ın beraber
oldu÷u bir bölgede, Kafkasya bölgesinde Ermenistan’ın saldırgan politikası,
harekâtı, ülkemizin topraklarının iúgal edilmesi, ülkemizin bir milyondan
fazla vatandaúının göçkün olmasına neden olmasının bir tek Azerbaycan’a
vurulan darbe de÷il, o sıradan da Türkiye-Azerbaycan dostlu÷una, aynı
zamanda Türkiye’ye vurulan darbe olarak de÷erlendirmiúti24.
Haydar Aliyev Türkiye’yle Azerbaycan arasında siyasal konular
hakkında veya uluslararası sorunların çözülmesine ait, özellikle
Ermenistan’ın Azerbaycan’a karúı iúgaline son vermesi alanında yaptı÷ı
iúbirli÷i oldukça baúarılı sayıyordu25.
Halklarımız arasındaki iliúkileri geliútirmek için ekonominin çok
önemli oldu÷unu vurgulayan Haydar Aliyev tüm iliúkileri – halklarımızın
arasında olan iliúkileri, bilimsel, kültürel, teknik, tüm di÷er iliúkileri
geliútirmeyin ekonomiye ba÷lı oldu÷unu, bu nedenden de ekonomik
iliúkilerin geliútirilmesi, yüksek düzeye çıkarılması Türkiye ile Azerbaycan
arasındaki dostluk, kardeúlik iliúkilerinin denebilir ki temelini oluúturdu÷unu
belirtmiútir. O zaman ekonomi alanında baúarıları di÷er alanlarda elde edilen
baúarılarla kıyaslayan Cumhurbaúkanı, ekonomideki baúarıların geri
kaldı÷ını belirtmiútir. Haydar Aliyev ekonomi iliúkilerle Türkiye tarafından
ilgilenen insanların konuya daha ciddi yaklaúmalarını, ekonomik iliúkilerin
geliútirilmesi için tüm engellerin kaldırılmasında çalıúmalarını tavsiye
etmiútir. Türkiye ile Azerbaycan arasında olan ekonomik iliúkilerin genelde

22

Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 6. kitap, s. 353-354.
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 6. kitap, s. 354-355.
24
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 6. kitap, s. 355.
25
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 6. kitap, s. 355.
23
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ticari iliúkilerden oluútu÷unu vurgulayan Azerbaycan Cumhurbaúkanı
Türkiye ile Azerbaycan arasında iliúkilerin bir tek ticari iliúkilerle
kısıtlanamamalı oldu÷unu belirtmiútir. Haydar Aliyev Türkiye ve
Azerbaycan arasında olan iliúkilerin Azerbaycan’a yatırım yapmak, ortak iú
yapmak, ortak çalıúmalar sonucu hem kar kazanmak, hem de Azerbaycan’ın
ekonomisini geliútirmekten oluútu÷unu da vurgulamıú26.
Baúarılara büyük de÷er veren, fakat onları yeterli bulmayan, ekonomi
iliúkilerin Azerbaycan’ın Türkiye ile devletlerarası sosyal siyasal alanındaki
iliúkileri düzeyinde olamadı÷ını belirten Haydar Aliyev her iki devletin
ekonomik arasında aranın çok büyük oldu÷unu, onu ortadan kaldırmak,
ekonomik iliúkilerin yüksek düzeye çıkarmak gerekti÷ini hesap ediyordu.
Azerbaycan Cumhurbaúkanı sempozyumda Türkiye’nin hem devlet,
hükümet çevrelerine, hem de özellikle iú yapan çevrelere baúvurarak
Azerbaycan’la ekonomik iliúkileri geniúletmeyi ve ülkeye yatırım yapma
sürecini geliútirmeyi tavsiye etmiútir. Azerbaycan’la ortak iú yapmak ve
böylece, hem Azerbaycan’ın ekonomisini geliútirmek, hem de ülkenin
ekonomisiyle Türkiye’nin ekonomisinin sıkı ba÷lamak gerekti÷ini,
ekonomik iliúkilerin sözden iúe dönüúmesi umudunu diline getirmiútir27.
1996 yılında Haydar Aliyev’in Türk Dilli Cumhurbaúkanlarının 4.
Formu’na katılımı28, onun Türk Dünyası Yazarlarının 3. Kurultayı’nda
yaptı÷ı konuúma29, Türksoy Uluslararası Teúkilatının Bakü’de yapılan 8.
Toplantısı’ndaki konulması30 her iki devletin strateji iúbirli÷inde ilgili
olmasını gösterdi. 23 Kasım 1996 yılında Azerbaycan Milli Meclisi’nin
kararıyla Azerbaycan-Türkiye parlamentolar arası iliúkiler üzere çalıúma
gurubu kuruldu31.



26

Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 6. kitap, s. 356.
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 6. kitap, s. 361-362.
28
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 7. kitap, Azerneúr, Bakü, 1998, s.
430-443.
29
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 7. kitap, Azerneúr, Bakü, 1998, s.
5.
30
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 8.kitap, s.18.
31
Azerbaycan, 23 Kasım 1996, s. 1.
27
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9 Nisan 1997 yılında Türk Devlet ve Toplulukları’nın 5. Dostluk,
Kardeúlik ve øúbirli÷i Kurultayı’nın32, 28 Nisan’da Karadeniz Bölgesi’nde
Yeni Fırsatlar konulu konferansın33 yapılması, burada tartıúılan sorunlar ve
onların çözümü yollarının belirlenmesi, her iki devlet arasında ekonomik
iúbirli÷inin geliúmesi u÷runa atılan adımlar, Mayıs ayında Haydar Aliyev’in
Türkiye Cumhuriyeti’ne resmî gezisi ve iki devlet arasında Çankaya
Köúkünde dostluk, kardeúlik ve strateji iúbirli÷ine dayanan belgelerin
imzalanmasıyla sonuçlandı34. Bu gezi sırasında Haydar Aliyev’e Türkiye
Cumhuriyeti’nin yüce ödülü olan Devlet Madalyası verilmiúti35. Azerbaycan
cumhurbaúkanına 9 Eylül ve Fatih Üniversitelerinin Onursal Doktoru adı
verilmiú, øzmir’de Bakü Parkının açılıúı yapılmıú36, o sırada da Haydar
Aliyev Türkiye iúadamlarıyla görüúmüú, østanbul’da øslam Konferansı
Teúkilatı’nın Tarih, Kültür, Sanat Merkezinde olmuútur37.
8 Aralık
1997 yılında Azerbaycan cumhurbaúkanı Türkiye
Cumhuriyeti’nin Cumhurbaúkanı Süleyman Demirel’le görüúmüú38, 28
Aralık’taysa Türkiye’nin Baúbakanı Mesut Yılmaz’la Azerbaycan’la Türkiye
arasında görüúmeler yapılmıútır39.
1998 yılının Mart ayında Bursa’da yapılan Türk Devlet ve
Toplulukları’nın 6. Dostluk, Kardeúlik ve øúbirli÷i Kurultayı’nda Azerbaycan
heyeti de katılıyordu40. 13-14 ùubat 1998 yılında Azerbaycan
Cumhurbaúkanı Türkiye’ye yaptı÷ı kısa süreli iú gezisi sırasında Türkiye
Büyük Millet Meclisi Baúkanı Hikmet Çetin’le, Türkiye Baúbakanı Mesut

32

Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 9. kitap, Azerneúr, Bakü,2000, s.
147-148.
33
Azerbaycan, 30 Nisan 1997, s. 2; Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 9. kitap, s.
232-234.
34
Azerbaycan, 13 Mayıs 1997, s. 1-2; 14 Mayıs, s. 1-2; 16 Mayıs 1997, s. 1-3; Haydar
Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 9. kitap, s. 273-422.
35
Azerbaycan, 13 Mayıs 1997, s. 1-2; Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 9. kitap,
s. 279-281.
36
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 9. kitap, s. 349-394; Azerbaycan, 17 Mayıs, s.
1-2; 20 Mayıs 1997, s. 1.
37
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 9. kitap, s. 405-418.
38
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 13. kitap, Azerneúr, Bakü, 2004, s.
312-313.
39
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 14. kitap, Azerneúr, Bakü, 2005, s.
23-25.
40
Azerbaycan, 26 Mart 1998, s. 3.
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Yılmaz’la, Türkiye Cumhurbaúkanı Süleyman Demirel’le, Türkiye Silahlı
Kuvvetler Baúkarargâh Komutanı, General Hakkı’yla görüúmüú, Nergis TV
tarafınca Dünyada Yılın Adamı ve Türkiye’nin Kars Belediyesi’nin, Türk
Sanayiciler ve øúadamları Vakfı’nın 1997 yılının insan hakları ve Yılın
Devlet Adamı ödüllerini almıútır41. Haydar Aliyev’in Türkiye’ye bu gezisi
Azerbaycan ve Türkiye dostlu÷unun kutsal, sarsılmaz ve sonsuza kadar
olaca÷ının göstergesidir. Aynı yılın 26 Nisan tarihinde Haydar Aliyev’in
Türkiye’ye gezisi ve Deriner Su Barajının Su Elektrik østasyonunun temel
atma törenine katılması, o sırada da 10 Mayıs’ta Cumhurbaúkanı Süleyman
Demirel’in Azerbaycan gezisi42 gösterdi ki her iki devletin cumhurbaúkanları
arasında anlaúma beraber düzeyli iliúkilere dayanıyor, Türkiye Da÷lıkKaraba÷ sorununun Azerbaycan’ın toprak bütünlü÷ünün korunması
koúuluyla çözümünü kesinlikle savunmaktadır. 1998 yılının Haziranı’nda
Türk Dilli Devletlerin 5. Zirve Toplantısı katılımcılarının beraber basın
toplantısı kardeú ülkelerin sıkı, beraber hukuklu ve verimli iúbirli÷inin
zamanın hükmü ve objektif zaruretten do÷du÷unu gösterdi43. Aynı yılın
Eylül ayında Haydar Aliyev yaptı÷ı çalıúmalara göre Dede Korkut, ønsan
Hakları ödüllerini, øpek Yolu vakfının onur üyeli÷i diplomasını ve ödülünü
almıútır. 5 Eylül’de Türkiye’nin Nergis TV kanalının Bakü stüdyosu
kuruldu44. Haydar Aliyev 1998 yılının Ekimi’nde Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurulmasının 75. yıldönümü nedeniyle yapılmıú jübile törenine katılmak için
Türkiye’ye gitmiú ve burada çok sayıda görüúmeler yapmıútır45.
1999 yılının Oca÷ı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin cumhurbaúkanının
davetiyle Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde kısa süreli tedavi görmüú ve
Türkiye Cumhurbaúkanıyla görüúmüútür46. Aynı yılın 24 Mayısı’nda
Mustafa Kemal Atatürk’ün Çankaya Köúkü’ndeki müzesinde bulunmuútur.

41

Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 14. kitap, s. 240-261; Azerbaycan, 14 ùubat
1998, s. 1-3.
42
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 15. kitap, Azerneúr, Bakü, 2005, s.
232-238; 442-443.
43
Azerbaycan, 12 Haziran 1998, s. 2.
44
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 17. kitap, Azerneúr, Bakü,2006, s.
242-292; 380-388.
45
Azerbaycan, 31 Kasım 1998, s. 1; Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta,
18. kitap, Azerneúr, Bakü, 2006, s. 94-162.
46
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 19. kitap, Azerneúr, Bakü, 2006, s.
33-118.
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Bu da Azerbaycan Cumhurbaúkanının Atatürk’e olan saygısının
belirtisiydi47. 1999 yılının ekiminde Türkiye Cumhurbaúkanı Süleyman
Demirel’in Azerbaycan’a gezisi sırasında Türkiye Cumhurbaúkanına østiklal
Madalyası verildi48. Azerbaycan Cumhurbaúkanı 1 Kasım’da Uluslararası
Atatürk ödülünün sunum törenine katılmıútır49. Kasım ayında Azerbaycan
AGøT’in østanbul Zirve Toplantısı’nda güç merkezi olarak tanındı ve
Çıra÷an Sarayı’nda tarihi belgelerin imzalanmasıyla sonlandı. Azerbaycan
Cumhurbaúkanı bu görüú hakkında düúüncelerini úöyle belirtmiúti:
“Milletimiz, halkımız, ülkemiz sevinmeli ki AGøT’in østanbul Toplantısı’nda
böyle büyük bir baúarılar elde etmiúizdir”50. Bakü’deki úehitlikte 1918
yılında Bakü’nün kurtuluúu u÷runa savaúta hayatını kaybetmiú Türk
askerlerinin anısına 1999 yılında anıt dikilmesi Azerbaycan-Türkiye
dostlu÷unun tarihi kökenlere sahip olmasının göstergesidir. Tarih gösterdi ki
her zaman halkımız ve toplumumuz aynı düúünceyi paylaúarak birbirine
yardımda bulunmuúlar.
2000 yılının Ocak ve Aralık aylarında Azerbaycan Cumhurbaúkanının
Türkiye’ye kısa süreli iú gezileri51 her iki ülke arasındaki iliúkilerin
geliúmesinin habercisidir.
2001 yılının ùubat ayında Azerbaycan ve Türkiye Cumhuriyetlerinin
Fransa’nın uyduruk soykırımıyla ilgili konumlarını belirtmeleri52,
Azerbaycan Cumhurbaúkanının bu anlamsız konuya sert yanıtı ve eleútirisi
her iki devletin konuya aynı konumdan yaklaútı÷ını bir daha gösterdi. 2001
yılının Mart ayında Azerbaycan Cumhurbaúkanının Türkiye Cumhurbaúkanı
Ahmet Necdet Sezer’in davetiyle Türkiye’ye resmi gezisi sırasında beraber
beyanname kabul etmeleri her iki devlet Azerbaycan ve Türkiye arasında
dostluk, kardeúlik, strateji müttefiklik iliúkilerinin geliúmesinde yeni
aúamaya adım atmıú oldu. Bu gezi Azerbaycan-Türkiye iúbirli÷inin temelinin

47

Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 20. kitap, Azerneúr, Bakü, 2007, s.
263.
48
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22 kitapta, 22. kitap, Azerneúr, Bakü, 2007, s.
321.
49
Haydar Aliyev: Ba÷ımsızlı÷ımız Ebedidir, 22. kitap, s. 418; Azerbaycan, 2-3 Kasım
1999, s. 1.
50
Azerbaycan, 24 Kasım 1999, s. 1-3.
51
Azerbaycan, 12 Ocak, s. 1; 11 Aralık 2000, s. 1.
52
Azerbaycan, 4 ùubat 2001, s. 1.

HAYDAR ALİYEV VE AZERBAYCAN-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ, TARİH ALANINDA
1299
BU İLİŞKİLERİN GELECEĞİ: PERSPEKTİFLER VE ÖNERİLER

sa÷lam oldu÷unu kanıtladı53. Aynı yılın Mayıs ayında Türk Dilli Devletlerin
Cumhurbaúkanlarının 7. Zirve Toplantısı’nın østanbul beyannamesi Türk
dilli ülkelerin dostluk ve kardeúli÷inin pekiúmesine, iúbirli÷inin geliúmesine
önemli bir arma÷an oldu54. Haydar Aliyev’in Türkiye Cumhuriyeti’yle ilgili
yaptı÷ı çalıúmalar Azerbaycan’ın kardeú Türkiye’yle tüm alanlarda iliúkilerin
daima geliútirilmesine büyük önem vermesinin kanıtıydı. Azerbaycan’da
Atatürk
Merkezi
hakkında
direktif
Azerbaycan
Cumhuriyeti
Cumhurbaúkanının 13 A÷ustos 2001 tarihli fermanıyla onaylanmıútı55.
Boúuna de÷il ki 2001 yılının A÷ustos ayında Azerbaycan Cumhurbaúkanı
alfabe ve dil birli÷inin kurulmasına, Türk Birli÷inin sa÷lanmasına yaptı÷ı
hizmetlere göre øpek Yolu Vakfı tarafından ödüllendirilmiúti56.
2002 yılının Ocak ayında Haydar Aliyev’in Azerbaycan ve Türkiye
arasında diplomatik iliúkilerin kurulmasının 10. yılına düzenlenmiú
törende57, Haziran ayında Üç Denizin Efsanesi sempozyumuna katılması58,
Temmuz ayında Türkiye’ye iú gezisi Azerbaycan ve Türkiye arasında
dostluk, kardeúlik, strateji iúbirli÷inin geniúlendi÷inin gösterdi. Aynı yılın
Eylül ayında Azerbaycan Cumhurbaúkanı Baúö÷retmen Atatürk ödülünü
aldı59.

Azerbaycan-Türkiye
Öneriler

øliúkilerinin

Gelece÷i:

Perspektifler

ve

Küreselleúen ve de÷iúen dünyada co÷rafi yakınlık, kültür, din ve dil
birli÷i gibi sıkı manevi iplerle birbirine ba÷lı olan Azerbaycan ve Türkiye
devletlerinin daha sa÷lam ve verimli iúbirli÷i, beraberlik sergilemeleri,
uluslararası arenada birbirine destek olmaları çok önemlidir. Azerbaycan her
zaman ortak milli, kültürel ve manevi de÷erlerin sundu÷u fırsatların Türk
devletlerinin yararlarına olmasına, iliúkilerin güvenilir temeller üzerinde

53

Azerbaycan, 19 Mart, s. 1; 27 Mart 2001, s. 1.
Azerbaycan, 1 Mayıs 2001, s. 2-5.
55
Azerbaycan, 14 A÷ustos 2001, s. 2.
56
Azerbaycan, 30 A÷ustos 2001, s. 1.
57
Azerbaycan, 15 Ocak 2002, s. 1.
58
Azerbaycan,28 Haziran 2002, s. 1.
59
Azerbaycan, 18 Eylül 2002, s. 7.
54
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geliútirilmesine büyük önem verir. Tarihi ve etnik köklerin birli÷iyle ilgili bu
do÷al yakınlaúma, genel çıkarlar çevresinde çabaların birleútirilmesi
küreselleúen dünyada var olan ve potansiyel ça÷ırıúların ortadan
kaldırılmasına ve gelece÷in sa÷lam temeller üzerinde kurulmasına fırsat
veriyor. Aynı zamanda yenidünya düzeyinde adaletin önemli kıstas olarak
kabulü her iki devletin ilkin amaçlarından birisine çevrilmiú.
Azerbaycan ekonomisinin hızlı geliúimi bir tek petrol alanında de÷il, o
sıradan da di÷er alanlarda –ziraat ürünlerinin üretimi, imalı, tutulması,
taúımacılı÷ı, biliúim– ulaúım teknolojileri, transit taúımacılı÷ı, servis, turizm
alanlarında iúbirli÷i ve karúılıklı kâr için geniú fırsatlar vardır.
Tarih, kültür ve dil birli÷ine dayanarak ulusal yasamanın yaklaútırılması
ve parlamentolar arası iúbirli÷ine ait di÷er konularda karúılıklı çalıúmaların
daha da yo÷unlaútırılması faydalı olurdu.
Bilim alanında, özellikle de tarih alanındaki her iki devlet arasındaki
iliúkiler hiç de yeterli de÷ildir. 2012 yılına dek tarih alanındaki iliúkilerimiz
ya özel iliúkilere, ya da bilgi úölenlerindeki görüúmelere dayanmaktaydı. En
iyi haldeyse Azerbaycan tarihçilerinin Türkiye üniversitelerinde, Türkiye
bilim
adamlarınınsa
Azerbaycan
üniversitelerinde
çalıúmalarıyla
kısıtlanmaktaydı. Do÷rudur, bazı bilim adamlarının özel giriúimiyle
Azerbaycan tarihine ait olan kitapların Türkçeye aktarılması ve Türkiye’de
basılması olguları da vardır. Örne÷in, Balıkesir Üniversitesi’nden Doç. Dr.
Sabahattin ùimúir’in bu alandaki çalıúmaları çok baúarılıdır. Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Arúivleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa
Budak baúta olmakla Osmanlı Arúivi Daire Baúkanlı÷ının meslektaúlarının
Azerbaycan tarihine ait belgelerin basılmasında gösterdikleri çabalar çok
önemlidir. Fakat tüm bunlar Azerbaycan ve Türkiye arasında tarih
alanındaki iliúkiler için yeterli de÷ildi. 2012 yılından baúlayarak Azerbaycan
Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü ve Türkiye Cumhuriyeti
Baúbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk
Araútırma Merkezinin gayretleri ve çalıúmaları tarih alanında daimi ilmi
iúbirli÷inin kurulması için gerekli adımların atılmasını sa÷lamıútır. Türkiye
ve Azerbaycan arasındaki ilmi temasların daimi hâle getirilmesi amacıyla
Türkiye-Azerbaycan øliúkileri I. Çalıútayı Baúbakanlık Atatürk Kültür Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu - Atatürk Araútırma Merkezi ile Azerbaycan Milli
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Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü tarafından 24-25 Mayıs 2012
tarihlerinde Ankara’da gerçekleútirilmiútir. Bu toplantıda Atatürk Araútırma
Merkezi ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nün ilmi
iúbirli÷i yapmasının önemi ortaya konmuú oldu. Çalıútayda bir millet - iki
devlet ifadesiyle özetlenen bilimsel iliúkilerin istenilir düzeyde olmadı÷ı
yalanlanamaz bir olgu gibi onaylanmıútır. Genel tanıúlı÷ın, birbiriyle sıkı
iletiúimde olmanın denilenlerle paralel olmadı÷ı ortaya konulmuútur. Bu
eksi÷i ortadan kaldırmak amacıyla dilde, fikirde ve iúte birlik formülünden
yola çıkarak tüm Türk dünyasını birleútirmek düúüncesi u÷runa çalıúmalar
yapmak için karar verilmiútir. Çalıútayın devamı olarak 4 Nisan 2013 yılında
Bakü úehrinde Baúbakanlık Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araútırma Merkezi ile Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih
Enstitüsü arasında 18 maddeden ibaret Bilimsel øúbirli÷i Protokolü
imzalanmıútır. Bu protokolün maddelerinin gerçekleútirilmesi amacıyla
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi A. A. Bakıhanov adına Tarih
Enstitüsü tarafından 1-2 Ekim 2013 yılında Azerbaycan’ın eski úehri ùeki’de
“Ortak Türk Tarihinin Araútırılması Sorunu” konulu Birinci Uluslararası
Bilimsel Kongre düzenlenmiútir. Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi
Tarih Enstitüsü’nün ev sahipli÷inde gerçekleútirilen birinci Uluslararası
Kongre’nin baúlıca amacının ortak Türk tarihinin ö÷renilmesi, ortak
kitapların ve araútırmaların yapılması oldu÷u ifade edilmiútir.Kongrede
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsünün baúkanı,
AMBA’nın muhabir üyesi, Prof. Dr. Yagub Mahmudovsöz konusu
müzakereler sonunda Türk dünyasının tarihçilerinin aralarındaki mübahaseli
konuları halletmeleri gerekti÷i yönünde bir kararın çıktı÷ını bildirerek
''Tarihi olaylara objektif bakarak en kısa zamanda ortak tarihimizi kaleme
almalıyız'' ifadesiyle kongrenin amacını dile getirmiú oldu. Atatürk
Araútırma Merkezi ve Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü
bu yönde olan çalıúmalarını devam ettirmektedir.
Sonuç olarak Azerbaycan ve Türkiye tarihçileri arasında birli÷in
kurulması ve iúbirli÷inin kuvvetlendirilmesi için aúa÷ıdakileri önerebiliriz:
1) ølk olarak Azerbaycan-Türkiye tarihçilerinin, sonradansa Türk
dünyası tarihçilerinin birli÷inin kurulması;
2) Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak tarihinin yazılması;
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3) Her iki devletin tarihçileri arasında iúbirli÷inin güçlendirilmesi için
uluslararası bilim gergisinin basılması;
4) Ermeni iddialarına karúı, Karaba÷ sorununa, sözde Ermeni
soykırımına ait ortak çalıúmaların yazılması;
5) Azerbaycan bilim adamlarının Rusçayı bilmeleri ve arúivde
saklanılan elyazmaları iyi okuyabilmeleri nedeniyle Azerbaycan
tarihçilerinin Rusya’nın arúivlerinde saklanan Türkiye’yle ilgili belgelerin
getirilmesinde görevlendirilmeleri60;
6) Azerbaycan’da basılan önemli tarih kitaplarının Türkçeye çevrilmesi
ve basılması, o sırada da Türkiye’de basılan tarihi eserlerin Azerbaycan
diline çevrilmesi ve baskısı;
7) Tarih alanında ortak projelerin gerçekleútirilmesi;
8) Türkiye liseleri için Azerbaycan tarih derslerinin yazılması.
Umarız ki tüm Türk dünyasının tarihçileri sesimize ses verecek ve Türk
dünyası tarihçilerinin birli÷inin kurulması için ellerinden gelen her úeyi
yapacaklardır.



60

Bu yazının yazarı bir tek Rusya Devlet Askeri Arúivleri’nde Türkiye’yle ilgili çok sayıda
kayna÷a, o sırada da Sarıkamıú’a ait onlarca belgeye rast gelmiútir.
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SITUATING TURKISH FOREIGN POLICY IN INTERNATIONAL
RELATIONS: REFLECTIONS ON NINE DECADES
Arshi KHAN*
ABSTRACT
Turkey has entered into a critical phase of politics being played at regional and
international levels. There are many players of different colors with varying
complex goals. Turkey is not only a bridge between the East and the West but it is
also a very important player in the Middle East, Aegean and the Mediterranean areas
in addition to being equally important in the European affairs. Turkey is faced with
multiple challenges on its various fronts. In the regional context, Turkey has the
good image and record of preferring peaceful settlement of disputes, conciliatory
efforts and reconstruction projects. It also looks determined to keep this region free
from nuclear weapons and regional hegemony. The Turkish Republic, which was
born out of the hard struggle against invading and occupying forces endangering the
freedom of the Turkish people. It was born with huge Turkish sacrifices and
aggressions by world powers from Canakkale War to rebellions by Arabs and
Armenians in collaboration with Britain, France and Russia. On the contrary, the
Turkish Republic rejected the principle of revenge and turned towards building
friendly relations with those who were otherwise hostile to Turks.

Foreign policy is a national instrument to reduce regional and
international threats to peace-loving countries. In fact foreign policy is the
peaceful and diplomatic reflection of the State to avoid conflict, aggression
and war. In Western epistemological framework of understanding, foreign
policy is generally considered as the instrument to serve and secure national
interests. Turkish foreign policy is rooted in the dynamism of the country, its
democratic heritage, its history and its culture which manifest Turkish
firmness, rationality and political morality in changing circumstances. As a
result, political leaders have been defining and redefining its foreign policy
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goals. Turkey has completed its 90 years of its existence as the modern
Republic. Turkish foreign policy is based on the core principle of
maintaining peace at home and outside. This principle has been guiding the
course of policy makers from time to time. Despite having the turbulent
phases of three direct military take-overs and one of its soft versions in 1997,
civic and democratic urge remained dialectical in its advancement towards
maintaining the positive image of Turkey in world affairs.
Foreign policies constitute the core of International Politics and the
conduct of external behavior of national powers seems to set the main
agenda at the international level. In other words, foreign policies are the
constituent elements of international relations and both of them are in
transition. Therefore, International Relations study the world community in
transition. Foreign policies are not fixed but have so far remained a kind of
permanent feature based on the State system mentioned in the UN Charter.
Foreign policy is the most important conduct of a country beyond its borders
to translate its national interests and goals into a kind of successful
achievement by pursuing both diplomatic and non-diplomatic means.
Foreign policy is a complex process of weighing possible benefits and losses
more in coherence with emerging as a national power, ensuring regional
stability and international peace. However, this policy should not be
confused with the logic of ‘super-positive Ramboism’ to set things
unilaterally as hegemony. It is a national instrument to reduce regional and
international threats to peace-loving countries. Foreign policy in fact is
meant to minimize the chances of war which is the appropriate sphere of the
Defense/War Ministry.
Basic purpose of foreign policy of any country is best defined in Realist
narrative and moderately discussed by liberal idealists. Both of them look at
human nature differently—one emphasizing the selfish character of human
beings while the other finds more coherence with the growth of education
and knowledge. Both theories see merits in power-relations and the
dynamics of liberal institutionalism. Overall the foreign policy is supposed
to exhibit the total capacity of the country to realize its goals through various
means. In fact, foreign policy goals are more about managing power
relations rather than a kind of ideological pursuit. In the last one hundred
years, international politics has undergone many changes along with their
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consequences. It grew with nationalism in the Balkans when the European
powers aided the rebels not only to defeat the Ottoman forces and their
military headquarters but also to uproot many of the civilians during the
Balkan Wars.
Turkey lost territories in those areas and continents where the external
powers encouraged, incited and supported the militant rebellions that had
been promised of making their own political destiny. This certainly brought
the downfall of the Ottoman system but the rebellions were further
suppressed by their own so-called leaders resulting in the emergence of
client states in the Arab world. The fall of the Ottoman began with the rise of
the problem of colonialism in Middles East and the massive losses of the
Palestinians under the mandate system of the League of Nations. It is,
however, a fact that the Republic of Turkey was moving towards the
multiparty system at the time when monarchies and sheikhdoms were getting
crystallized. The Republic of Turkey which itself remained entangled with
the supremacy of bureaucracy and military, for many years, met with several
challenges to strengthen self-governing institutions and to make a
responsible government. Therefore, changes within the country and outside
its borders also influenced Turkey to become a vital actor in the international
system.
Turkish foreign policy is rooted in the dynamism of the country, its
democratic heritage, its history and its culture which manifest Turkish
firmness, rationality and political morality in changing circumstances. As a
result, political leaders have been defining and redefining its foreign policy
goals. The Republic of Turkey is going to complete its 90 years of its
existence in which the role of foreign policy cannot be ignored. Turkish
foreign policy is based on the core principle of maintaining peace at home
and outside. This principle has been the guiding the course of policy makers
from time to time. Despite having the turbulent phases of three direct
military take-overs and one of its soft versions in 1997, civic and democratic
urge remained dialectical in its advancement towards maintaining the
positive image of Turkey in world affairs. Besides being linked with the core
principle, we also find a new direction of management to create balance
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between security and freedom, zero-problems with the neighbors, pro-active
diplomacy, etc.
The Turkish Republic which was born out of the hard struggle against
invading and occupying forces endangering the freedom of the Turkish
people. It was born at the time of the total collapse of the Devlet-e-AliyyeOsmaniyye caused by the so-called Arab nationalism and the European
design to fragment its territorial core. Turkish Republic rejected the principle
of revenge and turned towards building friendly relations with those who
were otherwise hostile to Turks. It witnessed the rise of authoritarianism in
Europe (Colonial powers, Nazism, Fascism and Bolshevism), politics of
Cold War and proxy wars, and the collapse of the Soviet Union, enlargement
of the European Union and finally the phase of American dominance
advancing on the trail of global security, non-proliferation, freedom,
terrorism and extremism. Turkey has entered into a critical phase of politics
being played at regional and international levels. There are many players of
different colors with varying complex and defined goals. Turkey is not only
a bridge between the East and the West but it is also a very important player
in the Middle East and in the Mediterranean in addition to be equally
decisive in the European affairs. Turkey played a balancing role during the
Cold War era and did not indulge into secretly developing weapons of mass
destructions like others. The Middle East region is engulfed into the vicious
web of ongoing ethnic conflicts, terrorism, occupation and nuclear bombs.
Turkish economy is the fastest one in Europe while many European
countries are yet to regain the desired growth rate. The United States is
under the heavy debt of about $ 15 trillion.1The era of dominance seems to
be almost over due to irreversible economic slump affecting the western
horizon and multilateralism is bound to surface. On the other hand, the EU’s
concern for its own wing of security other than NATO is in the pipeline.
European preference vis-a-vis Turkey can be estimated against the EU’s
approach to Turkish Cypriots and EU’s full membership for Turkey. So,
Turkey is faced with multiple challenges on its various fronts. In the regional
context, Turkey has the good image and record of preferring peaceful

1

Martin Jacques, When China Rules the World: The End of the Western World and the
Birth of a New Global Order, Penguin Books, New York, 2009.
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settlement of disputes, conciliatory efforts and reconstruction projects. It also
looks determined to keep this region free from nuclear weapons and regional
hegemony. It would not be reasonable for Turkey to do what it is asked to do
by external players. It is expected to redefine its role in both its own national
interests and in the interests of the larger humanity.
The trend and pattern of international relations, which are in transition,
seem to be following a kind of ‘dialectical advance’ in the direction of
unfolding itself due to inherent conflicts and oppositions. This dialectical
process as a natural course of shifts, curves, breakdown and resetting also
seems to continue due to short fall and imperfections existing therein. It is in
this context, we find that several factors have been building a distinct
identity of the Turkish Republic which is setting its own interests and
priorities in international relations. Ataturk’s policy and world-views
underlined Turkey’s role as a dynamic follower of westernization process
and stressed on peace in international relations. However, the situation
gradually changed over the decades due to the emergence of new challenges
and opportunities both in Turkey and outside. As a result, Turkey also
changed its policy options more directed towards maximizing its strength,
security and capacity to serve its own interests. In this pursuit, it is
determined to be a cooperative partner of the West in the latter’s world-view
of politics.
Since 1923, Turkish Society and the Devlet experimented with domestic
reforms, regional and international initiatives. There are varied speculations
about Turkey as a confirmed soft-power and assertive lo stato in the
Balkans, the Aegean area and West Asia. Turkey is both contesting and
cooperating with the West over many issues mainly aimed at ensuring
enduring peace, security and stability. It is also exploring windows of
interactions in South-East Asia and the African Continent. It can be defined
as a rising regional power which is non-belligerent, non-aggressive and not
intolerant. It has shown resilience over various issues related to regional and
global politics. Despite its advancements in various fields, Turkey seems to
be more interested in pursuing ‘developmentalism’ and restraining
‘militarism’ with the exception of its concerns with Syria at present. The
trend and pattern of international relations, which are in transition, seem to
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be following a kind of ‘dialectical advance’ towards unfolding itself due to
inherent conflicts and oppositions. This dialectical process as a natural
course of shifts, curves, breakdown and resetting also seems to continue due
to short fall and imperfections existing therein. This hypothetical reading of
international relations is closer to ‘Hegelian theory of Reason and Absolute
Idea’ rather than Marxian universal substance of ‘motion within the matter’.
The vision of Ataturk was offering alternative world view particularly in the
midst of highly disturbing world in which the European continent was being
identified with fascist ideologies, war designs, contempt and conflicts.
Ataturk was a believer in liberal values and liberal institutionalism to some
extent. He was against ‘Rambo super-positivism’ resulting in the legacy of
unipolar world.
Turkish foreign policy was followed with mostly Kemalist
considerations till the status-quo of power relations was maintained in
international system. The contemporary world is a kind of anti-thesis to the
world vision of Ataturk as world politics is driven by unipolarism, heartless
globalization and privatized/privileged global security; that politics in
contemporary international relations is designed to challenge basic premise
of international law, state sovereignty, concept and working of Nation-State,
national control over economy, security and polity and autonomy in pursuing
foreign policy and diplomacy. The concept of national security has shifted to
global security in international relations. The Kemalist State which could not
be properly identified with either Western liberal values or with the Soviet
model, was a new experiment of its kind-- neither Anatolian nor Ottomanist
but quite unique in its attributes. Kemalism is a set of ideas and objectives
pursuing the new order and panorama of national life on Western pattern and
international presence. For some, Kemalism represents a type of regime and
governance, given its similarities to a military-bureaucratic model.2To some,



2

See Ergun Ozbudun, “The Nature of Kemalist Political Regime”, in Ergun Ozbudun and Ali
Kazancigil, eds., Ataturk: Founder of a Modern State, Hurst and Company, London, 1981,
pp. 79-102.
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it is an extinct ideology defended by a minority of elites, who preserve their
at the expense of the will of the majority of the population.3
To some, Kemalism is a dynamic ideology for socio-political
advantages and it has potential to be renewed in changing circumstances. It
is also considered as a pragmatic ideology for social transformations and a
modernizing movement. So there are many explanatory variants of
Kemalism each legitimizing its narratives. Measures taken by Ataturk were
rooted in western culture and living ideas as they were then most progressive
trends of the dominant west. Turkey sought the membership of the League of
Nations in 1932 but the same institution favored the British and French in
the case of Mosul and Hatay respectively.
The post-Kemalist Turkey has gained all the experiences from its
borders to the Western Hemisphere. It has played a balancing role in
maintaining strong ties with the West along with opening its doors eastward
where it has larger opportunities and respectable image. Turkish experiments
with electoral democracy since 1950, multiparty system, coalition
governments, and consolidation of deliberative democracy created space and
opportunities for political parties and different sections of society to manage
their conflict and interests. This internal strength has contributed to the
rationality of policy makers. As a result, Turkey has said time and again
about its commitment to its ties and close associations with Europe.
A major shift has occurred in Europe in the context of Ataturk and
Turkey. There was a time when, Turkey maintained a kind of parity with
West European powers before World War II. During the Cold War era,
Turkey took the risk of safeguarding Europe from the southern side by
sacrificing its relations with the Soviet Union and socialist Eastern Europe.
At that moment, Turkey provided itself as a shield to Europe against
communism and Russian expansionism. When the EEC was moving upward,
Turkey was reduced to the role of a competitor with Greece for membership
and later with Greek Cypriots. After Turkey lost in the race, it was reduced

3

See Cengiz Candar, “Ataturk’s Ambiguous Legacy”, The Wilson Quarterly, Vol. 24, No. 4,
Autumn 2000, pp. 88-96; M. Hakan Yavuz, “Turkey’s Faultlines and Crisis of Kemalism”,
Current History, 99, January 2000, pp. 33-38.
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to become a competitor with those countries of Eastern Europe which were
communists and Soviet allies for decades. Finally EU membership was
bestowed upon southern Cyprus which is not recognized by Turkey.
It is important to recall that that during the Turkish resistance to
invading forces after 1915, Turkey had one leader, one party and one
doctrine which used the opportunities to realize the goal of Kemalism.
Ataturk’s reforms included internal transformation of polity and society
along with their focus on sovereignty, independence, territorial integrity,
negation of Ottomanism and Pan-Islamism. Kemalism was declared as the
foundation of the State not only for the present but also for the
future.4Republicanism, nationalism and populism are basically meant for
ensuring equality of all citizens before the law to avoid any kind of
dictatorship. Populism was to create civic nationalism. Secularism was
initially developed to separate state from religion but later it emerged as the
leading principle of governance guiding the state to take measures against
socio-cultural and religious attributes of the Turkish society.
This resulted in excluding religion from the whole public sphere.5
Secularism and revolutionism were perceived as the foundational factor for
the existence of state. As the economic policy of the party, statism was
attributed with the dominance of the state over the economic activities and
prosperity initiatives. It was a kind of state socialism designed to protect
Turkish economy from external dominance and for quick modernization
vital for public interests.6These internal shapings and resettings directly
affected the foreign policy of the country which produced Kemalist foreign
policy. Its principles are the achievement of full independence, peace at
home, peace in the world, and respect for international law, and leveling
Turkey’s advancement to the level of the contemporary civilization. In other
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Donald E Webster, The Turkey of Ataturk, The American Academy of Political and Social
Sciences, Philadelphia, 1939, pp. 307-309.
5
Binnaz Toprak, “The Religious Right”, in I.C. Schick and A.E. Tonak, eds., Turkey in
Transition, Oxford University Press, New York, 1987, p. 462.
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words, Kemalism adhered to the principles of non-adventurism, pacifism,
rationalism and international law abiding.
Such lines of policies determined the role of Turkey for decades.
Despite having about 50 percent of its foreign trade with Germany till the
beginning of the Second World War, Turkey remained neutral in this
European civil war. Turkey believed in peaceful settlement of international
disputes which resulted in concluding 120 treaties and pact alliances from 2
December 1920 to 1932. These treaties included all her neighbors, Balkan
states, Spain, Norway, Argentina, etc. In opposition to this anarchic
international situation, Ataturk said in his thirty-six and a half-hour speech
(known as The Great Speech) during 15-20 November 1927:
Unless the sovereignties unite into one single sovereignty, unless a
higher power than nationalities appears, the world will perish. The real state
could not be anything but the government of the united states of the world,
which are necessarily brought together by the conditions of modern life. It is
certain that sooner or later, men will be compelled to unite if they do not
want to succumb under the weight of their own inventions.
Turkey sacrificed several national interests for regional and
international peace. It played decisive role during and after the World War I.
Most of the Axis Powers like Germany and Italy resorted to suprationalism
with regional goals of military dominance and expansion. Japan was fast
developing into a military imperial power. On the other hand, Turkey was
evaluating its role and mistakes in the World War I. It rejected military
invasions, expansionism and revengeful designs.
The history of Turkish struggle for liberation and state building shows a
deep commitment to Turkey’s hard-won national freedom, national
sovereignty and peaceful course of action. This can also be understood by
his rejection of the Ottoman Sultan who had signed the Treaty of Sevres.
Turkey rejected the policies of Allied powers to intervene in Turkish affairs.
He had also seen how the Ottoman Bank, issuing notes, was controlled by
French capital and how the Turkish tycoons belonging to other nationalities
refused to grant loans to Turkey fighting against enemies on all fronts. Secret
pacts for the partition of Turkey, signed before World War I and
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supplemented and amended at various times during the War, had the largest
say in the dictation of peace to Turkey.7On the pretext of settling the Eastern
Question, the Treaty of Sevres was set to dismember the remains of the
Empire.8During World War I, Britain, France, Italy and Russia, according to
Sykes-Picot secret treaty signed in 1916, ceded East Anatolia to Russia.
With the onset of the revolution in 1917, however, the new communist
regime didn’t take the lands it had been offered. Under this circumstance, the
English and the Americans did not hesitate to plan political projects and
anticipated the establishment of Armenia and Kurd states in the East
Anatolia. The Allies promised in 1917 that the Greeks would enlarge Greece
to include Thrace and the Aegean regions, the Jews would possess a national
land in Palestine with the Balfour proclamation dated 2nd November 1917
and the Arabs would get their independence under the effective protection of
Europeans.9
After eighteen months of Armistice, France, Britain and Italy published
the conditions of peace in May 1920. Constantinople and Marmara Straits
were to be placed under international control and Sultan was to remain at the
Golden Horn and reside under the eyes of the English. South Anatolia,
Kilikia and Adana were given to France and Italy got the territory of Adalia,
and Smyrna went to Greece. The Arab provinces were to be placed under
British and French mandates. A new Armenian republic was to be created in
the Eastern provinces and along the Black Sea. After the Sultan Vahideddin
signed the Treaty of Sevres, Ataturk denounced the Grand Vizier, Damad
Ferid, a traitor and deprived him of Turkish citizenship. After chasing out all
foreign enemies, Ataturk regained national rights of Turkey in the Treaty of
Lausanne on 24th July 1923 which was further modified in the Treaty of
Montreux signed on 20th July 1936.


7
Hanns Froembgen, Kemal Ataturk: A Biography, Indus Publications, Karachi, 1980, first
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Proceedings of the International Conference on Ataturk and Modern Turkey, 22-23
October 1998, Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakultesi Yayını, Yayin No. 582, Ankara,
p. 29.
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This brought out clearly the rapprochement of France and Britain with
Ataturk’s Republic and also with the Soviet Union. Under the Treaty of
Lausanne, capitulations made under the rule of the Ottoman Empire were
cancelled and an alternative method was decided upon for the payment of
the Ottoman debts.10 Lord Kinross said that this treaty “is the only one of the
European countries which lost in World War I signed, forcing the victorious
countries to accept its own conditions”.11 Turkey established friendship with
Greece. In order to exclude the rival European powers from the Balkans did
its utmost to expedite the Balkan Federation. Turkey talked of status-quo and
peaceful settlement. It adopted the principle of strict neutral attitude towards
Arab nationalism and all Arab questions, Ataturk had said in 192212:
Turkish struggle does not concern Turkey only. If the struggle initiated
by Turkey was only in its name and for its own account, it would perhaps
have been of shorter duration and less bloody. Turkey has mounted an
enormous and substantial effort. Because it defends is the cause of all
oppressed nations, the cause of the entire Orient. Turkey is certain that until
final victory, all nations of the Orient which support it will march along.
Turkish struggle during 1919-1922 shows his rejection of foreign
occupation and external interference in national territory. Similarly the
rejection of the Sevres Treaty showed Turkish assertion against foreign
dictatorial methods at the diplomatic level. In today’s context, his vision can
be underlined as the rejection of unipolarism. Gozalez Gomez points out the
Kemalist legacy by highlighting the commitment to renounce unreal and
absurd expansionist ambitions of territorial nature, or based on ethnic or
religious Messianisms.13 Ataturk had said to base one’s own security on the
respect for the security of all other peoples, thus establishing an effective
peace policy.14 He expected that “colonialism and imperialism will disappear
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from the Earth and will be replaced by a new era of harmony and
cooperation between nations without any discrimination as to color, creed
and race”.15 To him, ‘mutual security is the basis for happiness which all
nations of the world should strive for unless such security is extended to
cover all nations, it will not serve to assure world peace”.16 Ataturk had
expected the League of Nations to “manifest itself and develop as an
institution which is not an instrument of domination by the strong, but as one
which assures harmony and balance between nations and which helps
conflicts to be reviewed and settled within fair and equitable premises”.17
Turkey tried to establish friendly relations with almost all its neighboring
states between 1923 and 1937. Russia and Turkey signed a pact of mutual
neutrality and non-aggression in Paris in1925. In 1928, a Treaty of
Friendship between Iran and Turkey was signed in Tehran, similar to the one
previously signed with Afghanistan. Turkey continued to maintain friendly
relations with those which were sending Turk minorities as refugees to
Turkey (due to mass expulsion, and ethnic cleansing). Turkey joined the
multilateral Kellog Pact of 1928 and took part in various political works of
League of Nations. Turkey signed a treaty of “neutrality, arbitration and
conciliation” with Greece in 1930 and the Balkan Pact on 9th February 1934
with Greece, Romania and Yugoslavia, signed in Athens. However, Turkish
offer of cooperation with Bulgaria was without much success mainly due to
latter’s isolatory attitude and it signed pact with Italy.This Pact was the
product of the 27th World Peace Conference which suggested the Balkan
countries that they should meet in annual conferences. It was only in 1937
that Turkey signed the Saadabad Pact with neighboring Iran, Iraq and
Afghanistan which were relatively independent states at that time. This pact
contributed to the mutual recognition of their existing borders. France finally
surrendered Hatay to Turkey in 1939.The Kemalist principle of foreign
policy was not only to entertain good relations with the Western countries
and to establish compatibility through updating reforms, but also more
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importantly, to remain as neutral a state as once had been observed
punctiliously.18 In the words of Ataturk19:
The new aims Turkey wants to attain are to follow the path of
humanity, to rise in the cultural world by achieving as much peace and
service as possible. While walking to these divine aims our desire is peace at
home and in the rest of the world. I would desire that Turkey, by becoming a
population of lofty and clean thoughts, be able to work with such nations. In
this Turkey desires to emulate the good role it had played in the history of
civilization.
Over the years Turkey experimented with various phases of transitions
showing the rise and strengthening of the state and its agencies particularly
the intelligentsia, bureaucracy, military, media and the Republican People’s
Party. The transition also manifested emerging conflicts and consensus
between the state elite and societal forces. The rise of the conservative
parties and other forces began to enter the domain of democracy forming
coalition governments and participating in deliberations to soften six arrows
to adapt to changing situations. As a result we find that Bulent Ecevit had
said on 10th May 1979: “When Turkey’s allies and partners normalize their
relations with socialist and Muslim countries. Turkey could not be expected
to remain far behind on the issue”.20 He found western critics unjust. On the
other hand, Turkey also reiterated its claim time and again about its
commitment to the maintenance of special ties with the West. The Turkish
Government spokesman said21:
Since its foundation in 1923, the Turkish Republic has pursued a peace
oriented foreign policy, molded by realism, reliability, consistency and
continuity. Maintaining friendly and mutually beneficial relations with all
countries, in particular with all its neighbors, promoting regional and
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international cooperative schemes, taking to resolve conflicts through
peaceful means and contributing to regional and international peace, stability
and prosperity have always been the basic principles guiding Turkish
foreign policy.

Phase of Structural Realism
After the end of mono-party phase of politics, governance and reforms
are marked with multiple factors, causes, policies and actions. In its earliest
phase, one can see the rise of the Democrat Party during 1950-1960. There
are cases of military interferences, military take-overs, re-framing of the
constitutions and February 28 Process. On the other hand, situations changed
after the collapse of the Soviet Union and after the tragic incident of
terrorism in the United States in 2001 which began to disturb equations and
settings at various levels. Within Turkey itself, democracy, open economy
and other forces of globalization brought about remarkable changes in
various aspects of the society largely affecting the nature of Turkish politics.
On its eastern front, American interventions, andaggressions against Iraq
since 1991onwards, Israeli continuation of the occupation of the Palestinian
territories more after 1991 by expanding settlements, collapse of the Iraqi
socialist state in 2003, widening network of American military bases in the
Gulf, expansive initiatives of the European Union in the Gulf, covert action
policies particularly in Middle East, North Africa and South Asia and the
Turkish involvement in NATO operations in Afghanistan created compelling
factors for a change in the foreign policy of Turkey.
Similarly on the Caucasus, Turkey is faced with unpredictable Armenia
and other young democracies. With Russian Federation, Turkey has renewed
its interests as the former is both the reservoir of natural resources and
supplying routes for oil and gas. On the western front, Turkey is still far
from gaining EU membership and alarmed by growing American dominance
over NATO. Islamophobia, terrorism, and anti-Turkish sentiments growing
in Europe have also alarmed Turkey. It was difficult for Turkey to remain
isolated from the so-called Middle East Spring and military interventions in
North Africa.
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The new phase of international relations after 1991 began with an
attractive note of promoting democracy, celebrating globalization, protecting
and respecting human rights and aspiring for world peace which began soon
after the collapse of the Soviet Union. On the contrary the undisclosed
ambitions, objectives and interests of the few powerful countries were
exposed after the military invasion against Iraq in 1991. This intervention
reproduced a chain of the violations of international laws and human rights.
Later the world-wide propaganda of the existence of the weapons of mass
destruction and peace through wars were planned and implemented to
encircle Iraq while the other country in the same region having more than
200 thermo-nuclear weapons was simply overlooked. Then the talk of
political reforms was stressed upon in this region. Incorporating ‘war on
terrorism’ as a part of the foreign policy by the United States after the 9/11
created a more favorable but complex situation to pursue ‘revisionism’.
Several countries were forced to join this move or face the
consequences. NATO forces were deployed in Afghanistan and Iraq was
again attacked in March 2003 for the reason of possessing WMD. It is in this
context, Turkey found itself encircled by new challenges to which it was not
willing to conform in the beginning. Owing to the collapse of national
powers of the region one by one and continuing pressure over Iran and
pressures on other countries on the pretext of terrorism, inter-state ties and
ethnic issues raised by the United States, Turkey had to take a new turn in its
foreign policy to serve its national interests. With a new party in power since
2002, the AKP seems to shift to ‘structural realism’ to maintain its
civilizational identity.
The rise of AKP and other forces have brought about new forces, policy
options and opportunities for Turkey to re-think over its role in international
relations. 12 June 2011 elections for electing a new national government in
the Republic of Turkey and further developments in terms of policies,
actions and perspectives indicate a major shift in the evolutionary and
transitional Turkish representative democracy. By the end of July 2011, the
rift between the government and the top military commanders surfaced with
the resignation (over the judicial indictment of retired and serving high
ranking officers) which happened for the first time in the history of the
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country. However, the government has said to stand by law of the land. It
seems to be replacing focus and priority from the ‘privileged’ to the ‘public’
and from the ‘state’ to the ‘society’. The new Parliament and the new
government seem to have widened the societal base of the democratization
process in the military-monitored polity which can be called a dialectical
advance towards the ‘civilianization’ of Turkish polity.
The electoral verdict should not be ‘read as a kind of civilian coup
against the two branches of the government’—military and judiciary. It is
also evident that the winning the Justice and Development Party (AK Party),
which has often been seen as a threat to the republic and to Kemalism, has
defended the dignity, powers and honor of the military.22 In other words,
Turkey is passing through a new phase of transition which is yet to be
defined properly.It can be described as entering into a new kind coalition in
international politics endorsing the road-map of the New Middle East
designed by post 2001 policy of the United States.
The ruling party seems to be interested in strengthening democracy as a
strong defense for its security, stability and development. Almost all
international organizations (such as the European Union, North Atlantic
Treaty Organization, The Organization for Security and Co-operation in
Europe, United Nations Development Programme, the European Council,
the International Monetary Fund and the World Bank) have discovered that
countries that are militarized in an uncontrolled fashion and breach human
security cause instability both domestically and onregional and global scale
and interrupt their own economic development.23
The EU has also commended the AKP for many of its policies directed
towards democracy, market economy, and human rights. Throughout his
campaign, the AKP leader Recep Tayyip Erdogan mobilized voters over
economic and other secular issues rather than creating social or religious
conflicts. Moreover, he also achieved the goal of securing a strong
government characterizing political stability with assurances for more
political accommodations and drastic constitutional reforms for freedom.
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Before elections, he faced severe criticisms over the issues of polarization,
criminal trial of former army officers and other high officials involved in
1980 military coup and other conspiracies, threats to ‘Kemalist order’,
secularism and emerging rifts with the US and Israel.24
The emerging shift from Kemalism to post-Kemalism is aimed at
protecting social peace and political stability. However, it is also important
to note that Turkish democracy became more inclusive after the Kurdish
representatives made their better presence in parliament.25 AKP’s victory in
three elections (2002, 2007, 2011) is the reflection of its policies towards
empowering the civilians, major constitutional reforms, economic growth
and development and pro-active role in international affairs. The main
opposition—Republican People’s Party (CHP) is weak in its foreign policy
objectives and open economic system in the country. Its allegiance to
Kemalism failed to create a wealthy country.

Limiting the Role of Army
Turkey experienced military coups in 1960, 1971 and 198026 resulting
in the framing of constitutions largely influenced by their view-points. In
addition, the military pressured the governing coalition to step down in 1997
but did not seize power itself. Coup leaders in both 1971 and 1980 referred
to Article 35 as a justification for their actions, saying the coups were part of
their lawful duty to protect the country. Political interruption interrupts the
military’s traditional functions, and generates pressures from within which
are dysfunctional for its solidarity and morale. Such pressures promote a
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restoration of civilian rule.27 For nearly two hundred years; the soldier has
been Turkey’s foremost modernizer.”28
Kilicdaroglu has also rejected the old pattern of legitimacy for generals.
He said, “If we want there to be democracy in this country, if we say the will
of the people is the highest power in the country, we should close all doors
against interventions in democracy from outside.”29 Few years ago Ergun
Ozbudun argued that pluralism was not in the structure of the state of Turkey
and that this paradox was the key to resolving many issues involving the
democratization of Turkey. “The conflict between accountable authority and
nonelected state agencies is a fundamental point of conflict”.30 Since 2002,
Turkey has changed in expanding the frame of freedom of expression, press,
freedom of civilian authorities, accountable army, and independent judiciary,
rights for minorities, workers and citizens. Turkey has relatively improved
relations with Armenia, Greece and others and it is willing to address the
problems of the Kurdish community. The historic Turkish Referendum held
on 12 September 2010 with 78% turnout on the country’s constitutional
reforms of 26 Articles with 58% ‘yes’ votes has sent a clear message to the
world that Turkey is in its dialectical advance towards seeking a larger role
in world affairs. Turkish nation-state is in transition. It is learning from its
past to reduce social conflicts by political harmonization between state and
society. Under the present AKP leadership, the country succeeded in
resisting various forces caused by internal transformations and external
challenges with unpredictable borders. In this chaotic dust-storm, Turkish
leadership has so far maintained alogical balance and relationships with
various forces. It has neither brought a revolution against the Kemalist order
nor turned its face from the West. It has emerged more as a ‘regional power
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balancer’ between pro-Israel forces and West Asian states. In fact, it seems
to formulate its policies on the basis of its internal strength and dynamism
reflected in ‘external overtures’.
Turkey is a parliamentary representative democratic, secular, unitary,
constitutional republic in addition to maintaining an ancient cultural heritage
and its own identity. It is integrated with the West through membership in
organizations such as the Council of Europe, NATO, OECD, OSCE and the
G-20 major economies. It is an associate member of the EU since 1963 and
full member of the Customs Union since 1996. Turkey has also fostered
close cultural, political, economic and industrial relations with the Middle
East, the Turkic states of Central Asia and the African countries. Turkey is a
founding member of the United Nations (1945), the OECD(1961), the OIC
(1969), the OSCE (1973), the ECO (1985), the BSEC (1992) and the G-20
major economies (1999). On October 17, 2008, Turkey was elected as a nonpermanent member of the United Nations Security Council effectively began
on January 1, 2009.31 Turkey had previously been a member of the UNSC in
1951–1952, 1954–1955 and 1961.

Towards Diplomacy
Turkey played an assertive role vis-a-vis the Palestinian issue. In May
2010, Israel killed at least 9 unarmed Turks and injuring many others in
International Waters when the Mediterranean flight of Freedom Flotilla for
purely humanitarian reasons was stopped by Israeli naval warships and
aircrafts. The most disturbing aspect is that it is for the first time unarmed
and defenseless humanitarian Turkish citizens were killed at a very close
range with gunshots in heads, chest and back that too multiple times. The
humanitarian ships were moving humanitarian goods for the Gaza Strip
blockaded by Israel. Former US President Jimmy Carter condemned Israel
and urged the Quatret to lift embargo against Gaza. American professor of
Law at the Princeton University, Richard Falk called it ‘lawless and
murderous behavior’. The US, the Vatican and the West expressed
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‘concerns’ and ‘regrets’ over it while India, Turkey, Nicaragua, China, Cuba,
Venezuela and Afro-Asian world condemned it.
President Abdullah Gül, who led Turkey's delegation to the UN General
Assembly in September 2010 and UN Secretary-General Ban Ki-moon held
an almost one-hour-long meeting. They discussed issues such as Cyprus, the
Balkans, Iraq, Afghanistan, the Middle East peace process and increasing the
number of Turkish personnel at the UN Secretariat. “Secretary-General Ban
said he followed Turkey’s efforts for maintaining international and regional
peace and security and said he appreciated and was pleased by Turkey’s
growing role in international diplomacy, thanking us for these efforts,” a
diplomatic source, speaking on the condition of anonymity, was quoted as
saying by Anatolia.32
In the interview published on 22 September 2010 Gül said: “Relations
between Turkey and Israel in the region are important. We have done many
things in common in the past. Where we are today is not our choice and it is
not our doing, either. It is up to Israel.” The Washington Post questioned
why the flotilla was backed by Turkey although Israel has had an embargo
on Gaza. Gül responded: “This embargo is against human rights of the
people. Not only Turkey, President Obama, US Secretary of State Hillary
Clinton, all the European countries, they called on Israel to lift this embargo.
The flotilla was organized by a non-government organization. They were
attacked in international waters. Nine people were killed, one being a
Turkish-US citizen. Not a single weapon was found on board the ships. All
they found was food and clothing and otheritems of aid. This is not a crime
to have organized that. But to attack ships in international waters, to kill
people -- those are crimes. That is why I say that there are things that Israel
needsto do to change the situation.”33 When he was asked what Israel needed
to do, the president reiterated Turkey’s well-known position: “That would
involve apologizing and admitting that a mistake was made and it also
involves compensating the families of the people who lost their lives.” In an
interview with PBS television’s Charlie Rose, aired on the same day, Gül
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was asked what would happen if Israel eventually refuses to offer an
apology. “This is up to them. [If they do not apologize,] it means that they
don’t need Turkey within the region and that they don’t value our relations
with them.”34 Turkey seems to play a balancing role in Middle East where it
looks at aggressive, nuclear and occupying policy of Israel as a threat to the
region and international security.
Turkey is pursuing ‘neo-realism’ and a steadfast peace broker among
Israel, Syria, Iran and Lebanon. Turkish government is also trying to address
the Kurdish question seriously along with promoting relations with the
Kurdish leaders in Northern Iraq. The foreign policy line of the AKP,
however, is not based on a dichotomy of East-West described in cultural
terms. The party deems all types of integration and links with the west as a
precondition for Turkey’s development and progress. It has the goal to
further improve Turkey’s ties with the West with its campaign to establish
deeper and firmer links let it be the UN, EU, NATO, or individual states. Yet
the party pledges to further develop Turkey’s relations with Middle Eastern
countries as well for service to Turkey’s national interests and for regional
and global peace, but also as a part of our membership to a common
historical and cultural legacy with the Middle Eastern countries.
Turkey’s social and cultural ties with the East are not considered as an
impediment to its relations with the West. The party assumes an assertively
multipartite, multidimensional and pragmatic foreign policy vision aiming to
minimize problems with neighbor states and believing in the significance of
democracy, rule of law, human rights and other basic principles of universal
rights and values as the parameters of its foreign policy orientation.35
It is a fact that the foreign policy orientation of the conservative
democrats known as Turkish religious right has changed substantially from
National View parties of late 1960s to the AKP. The East-West dichotomy
angle was abandoned to celebrate cooperation and integration with western
political, economic and cultural institutions. The Reformists have also
backed out from any search for their alternatives in the Islamic world. While
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trying to carry out the mission of the earlier parties to develop political and
economic relations with the Middle East, the AKP also serves as a
representative of the west to campaign for the necessity to institute political
and social reforms for the prevalence of democracy, human rights, rule of
law and good governance in the region. The AKP has developed a vision of
world community with which Turkey has to establish rooted links in
political, economic and diplomatic terms let it be the UN, EU, NATO or
individual states.36
This approach to international relations is attributed to the role of
Ahmet Davuto÷lu in the foreign policy team of the AKP first as a chief
foreign policy advisor to Prime Minister Recep Tayyip Erdo÷an and then to
Minister of Foreign Affairs Abdullah Gül and his later appointment as
Minister of Foreign Affairs in May 2009. Davuto÷lu has introduced a
number of goals and policy concerns to be adapted by the AKP Government
in Turkey’s relations with regional and global actors. Accordingly, Turkey
must firstly minimize its problems with neighboring countries and global
political powers to zero. Secondly, Turkey must assume a multidimensional
and multipartite foreign policy view by considering all political, diplomatic,
economic, social and legal consequences of particular policies. In doing this,
Turkey has to promote and make use of the collective action of the
international community in the interest of regional and global international
organizations as well as individual actors.
Thirdly, the commonly used metaphorical expression about Turkey as
the bridge between the East and the West must be abandoned in favor of a
Turkey as a center country with the employment of its geopolitical,
diplomatic and political assets. Fourthly, Turkish foreign policy must take
into greater consideration such political and social issues as promoting
democracy, rule of law, human rights and freedoms in addition to traditional
foreign policy goals. Turkey stands as a model country for the Middle East
for the institution of universal principles and values. Finally, Turkey must
adopt a rhythmic and dynamic foreign policy in its fragile environment to
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match up with the challenges of the EU integration process, Turkish-US
relations, Turkish-Israeli relations.37
In 2004, Turkey endorsed the Annan Plan and asked the Turkish
Cypriots to show their support for the Plan. The 9,000-page plan was
presented in November 2002 which sought to respect both “exclusive rights”
and “inclusive character” in governance. It was modified three times,
providing for two separate governments under a collegiate presidency,
comprising four Greek Cypriots and two Turkish Cypriots. It prohibited
partition or secession, domination by one side or union with any other
country. The plan had the support of the EU and US, as also Greece and
Turkey.38 After getting disappointed with Greek Cypriots’ negation to the
Plan, Turkey continued to end international isolation of the Turkish Republic
of Northern Cyprus. Recep Tayyip Erdogan’s harsh criticism of Greek
Cyprus and the European Union in regards to the course of affairs in the
resolution of the Cyprus issue has ignited reactions from both pro-Turkey
and anti-Turkey figures within Europe. Erdogan’s visit to the Turkish
Republic of Northern Cyprus (KKTC) in mid-July 2011 he repeatedly said
that “it would be out of the question” for Turkey to negotiate its own
troubled bid to join the EU if the island’s Greek Cypriot government takes
over the 27-member bloc’s six month rotating presidency in July 2012. “No
one should expect us to sit at the same table with the Greek side even if they
hold the EU presidency”.39 Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu, who
had also said a week ago that Turkey-EU ties would reach a “freezing point”
if Greek Cyprus assumes the presidency before any settlement that would
allow the Turkish community to be a legitimate representative of a reunified
state.40
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Following the US-led military operation in Iraq in the first half of 2003,
the US officials started to mention a multilateral project to change the
economic and political conditions of the Broader Middle East and North
Africa (BMENA) region, which would help to flourish democracy and free
market economies. The essential logic behind such a passionate project was
to create a better humanitarian environment for the Middle Eastern peoples,
and therefore to diminish the risks targeting US and other western interests.
In other words, the final goal of the new initiative was to solve US security
problems stemming from the region.47
On many occasions, AKP has voiced its intention to take a more active
role in the events reshaping the Middle East and expressed its deep interest
in the Broader Middle East Initiative. Erdogan stated this interest during his
January 2004 visit to Washington, DC, and the June 2004 G-8 Summit in
Georgia. In the G-8 meeting, Erdogan clearly laid out the rationale behind
his government support for the initiative. As long as we are sitting at the
table, our words may be listened. Turkey does not wish to be left out of such
developments. Such desire to influence the new developments in the region
is reflected in the AKP’s relations with the US administration as well as
regional countries.41
And in its neighborhood, Turkey helped Syria against a potential
international isolation and possibility of a US assault. If we are to investigate
Turkey’s relations with individual states in the Middle East, Iran, Syria,
Israel and Palestine deserve particular attention as Turkey has become more
and more involved with them over a variety issues and events.42 With the
inauguration of the AKP government in 2002, Turkish-Iranian relations have
acquired a multidimensional and multipartite character involving security
matters as well as economic and diplomatic issues. The most important issue
in the agenda of Turkish-Iranian relations was Iran’s ambitions for
establishing a nuclear energy installation and uranium enrichment program.
Turkey has been opposed to Iran’s nuclear ambitions together with the USA
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and the EU for a more peaceful and nuclear-free Middle East. For this
matter, Turkey tried to be a mediator between Iran and Western countries to
dissuade Iran from its nuclear program.43 The AKP Government is most
willing to become an agent of peace in the region between Israel, Syria,
Palestine and the USA. The AKP Government has been very determined to
bring an end to decades-old Israeli-Arab conflict since the beginning.
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The war situation in Turkey and the development of the postwar
relations on the Balkan Peninsula attracted the attention of the diplomacy of
the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (SHS), a newly formed country
that intended to consolidate its international position especially in regard to
the neighboring countries that were unsatisfied with the so-called system of
Versailles – Hungary, Bulgaria, Italy and a little bit of Austria. Even though
this country, in spite of the insistence of the allies from the Triple Entente,
did not directly militarily interfere in the complicated circumstances in
which the Ottoman Empire was after the defeat in World War I, the fact that
the young kingdom from the ethnic and confessional point of view was a
heterogeneous area where beside the mostly Christian population (known by
dominant rituals of the Orthodox and Roman Catholic church with some
smaller Christian communities) numerous Muslim population also lived,
among which there was a certain percentage of the ethnic Turks, mainly on
the territories of Macedonia and Kosovo and Metohija, imposed its
authorities the need for permanent keeping abreast of the developments on
the territories of the Eyalet of Anatolia. Since the Kingdom of SHS did not
agree with the provisions of the Peace Treaty of Sèvres from August 1920
rejecting the amount of the so-called Ottoman debt that was appointed to it
on that occasion since it was one of the legal successors of the Ottoman
Empire, the question of establishing diplomatic relations between Belgrade
and Constantinople (Istanbul) was raised so that in the course of the
government of a sultan it has not been resolved. (Ɍɨɞɨɪɨɜɢʄ, 1970:260)
However, during appointing the allied high commissars in Constantinople
(Istanbul) the representative of the Kingdom of SHS was delegated and he
unofficially and informally contacted with the official Turkish authorities
and since 1922 also with newly established authorities in Ankara.
(ɀɭɩɚɧɱɢʄ, 2004:10) By the end of July in 1922 Trajan Živkoviü, a
successful diplomat, was assigned this place of the chargé d’affaires of the
delegation in Constantinople. Beside solving numerous problems that
Yugoslav citizens on the Turkish territory were faced with, as well as with
the open issues between two countries (repatriation of the prisoners of war
and the internees from Turkey, restitution of the possessions people were
stripped of during war, mutual protection of the citizens, the return of
Turkish citizens who left their earlier provinces of the Ottoman Empire that
were also a part of the Kingdom of SHS after the Balkan wars etc.), he was
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obliged to report the Ministry of Foreign Affairs in Belgrade on all changes
in Turkey concerning both internal and external politics. Even though it had
an insight into the connections of the Kemalists with revisionist and
revanchist forces in Bulgaria that separated Macedonia from the Kingdom of
SHS, its government at first influenced by British and then also by French
foreign affairs, accepted the return of Turkey to the Balkans aiming to
establish good relations with the government in Ankara so that they would
together express the will for saving the peace and also the disagreement with
further revision of the peace treaties, particularly the Treaty of Neuilly-surSeine.
Many reports, letters, telegrams and various dispatches, mainly
handwritten, are proofs of the diplomat Živkoviü’s promptness and devotion
to his work. In keeping line with dynamic developments on the international
and internal politics of Turkey, they offer a variety of information and data
concerning political, economic, cultural and social processes and changes in
the Turkish society, and they were all gathered by hard working diplomaticreporting work from different sources that Živkoviü considered as
“extremely reliable” no matter whether they were informal conversations
with colleagues from the other European diplomatic embassies, or the facts
that he got from “confidential persons” from the Turkish military
establishment or even obtained by meticulous analysis of the Turkish press.
According to them the superiors in the Ministry of Foreign Affairs in
Belgrade were able to tactically form a diplomatic position of the Kingdom
of SHS in a complicated political environment that was created on the
territory of South-Eastern Europe and in the Mediterranean region after WW
I.
The initial reports of the delegate Živkoviü in 1923 considered the
positions of the Turkish government concerning the Lausanne Peace
Conference that the Ministry of Foreign Affairs in Belgrade was really
interested in, since the Kingdom of SHS was one of its participants. On
January4 he already reported on the meeting of the National Assembly that
was held in secret in Ankara after the return of the Turkish delegate Hasan
Bey from Lausanne, as well as on the public meeting held on January 3
when the vice-premier and the delegate of the minister of Foreign Affairs
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Reuf Bey said that “the nationalists” could only accept the conditions of
peace that would guarantee that Karaa÷aç would be a part of Turkey, and
that plebiscites would be held in the Western Thrace and in the region of
Mosul, then considering the regulations of sailing through the straits their
attitudes would be respected, and capitulations and the protection of
national minorities had to be cancelled. According to Živkoviü’s
information, “the nationalists” viewed the conflict dealing with arms with
the English as an inevitable one so that they did their best to initiate
rebellions in their colonies as well as among the unsatisfied workers in the
very England, but in the case of the intervention of the Balkan Christian
countries to initiate an attack by the Bolsheviks from the territory of the
former Imperial Russia on Romania. Two Turkish divisions were moved
from the surroundings of Constantinople and Bursa into the direction of
Mosul while the English settled in the area of the Dardanelles.
Simultaneously, there were rapid preparations of the foreign citizens for the
evacuation from Constantinople.1 The difference of opinions of the French
and the English on the Paris Peace Conference additionally supported the
Kemalists, so that, “owing to the insistence of Turks, they managed to get
food and at the same time to establish morality“.2 The determination of
Turks could be seen in the conflict with Greeks concerning the river Maritsa.
Beside severe protests among high commissars and generals from the
leading countries of the Triple Entente that were held in Constantinople with
a reason of gathering the Greek troops along the mentioned river, the
Kemalists struggled to strengthen their positions on the territory of the
Eastern Thrace, since they had only two divisions there. Therefore in order
to avoid controls, they started to send conscripts illegally from
Constantinople to that territory and it seemed that they were assisted by
French who supplied them with military equipment from their own arsenal.3
The tension reached higher level from day to day, and on January 21 Rafet
Pasha and Adnan Bey on behalf of the government in Ankara conveyed the

1

Archives of Yugoslavia (AJ)-370-1-720, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry
of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 4. I 1923.
2
AJ-370-1-726, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 7. I 1923.
3
AJ-370-1-732, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 19. I 1923.
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message demanding that Greece should be forced to respect the peace treaty
otherwise they would “take appropriate steps”.4
The information from Lausanne on the indication of breaking
negotiations brought excitement among the members of the social regime as
well as in the public. A two-day meeting of the National Assembly was held
in secret in Ankara where the Members of Parliament (MP) accepted the acts
according to which Turkey could not retreat from the “National pact” not
even considering “the Mosul question”. During this meeting of the National
Assembly regarding the advertising campaign of the party in Anatolia,
Mustafa Kemal was in Izmir where he got engaged with the daughter of
Uúak Bey.5 In the moments of uncertainty regarding the continuation of the
Conference in Lausanne, some European diplomats in Constantinople
considered his engagement as a reflection of the power and self-confidence
of the Turks, but Živkoviü found it as bluffing.6 “The Mosul question” that
caused complications at the Conference in Lausanne was considered by the
Kemalists as the main one for checking their powers with the English
influence in the Middle East. However, in regard to the fact that the majority
of Kurdish people lived in the area of Mosul, this question could be
considered as a relevant question of the internal stability of the Turkey
itself.7 Turkish press emphasized that the question of the status of Mosul was
abused by Lord Curzon, the head of the British delegation at the Conference
in Lausanne, because of the egoism, namely because of the fact that he was
on the head of one big petroleum (oil) company and that huge reserves of
this important energy-generating product were found in the area of Mosul.

4

AJ-370-1-737, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 22. I 1923.
5
In the middle of January Turkish press wrote on the death of the mother of Mustafa Kemal
Pasha and the speech that he gave on her grave, particularly emphasizing the words that he
then spoke like some kind of an oath, promising that “he will not stop until he finally
establishes the national management and for that purpose, if it is necessary he will die and go
to the place where lies the one who gave him birth”. - AJ-370-1-454, The report of the
delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 30. I 1923.
6
AJ-370-1-740, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 30. I 1923.
7
Živkoviü wrote: “The Kurdish people were something like one big headache in Asia for
Turks, and maybe even more than what Arbasi were for Turkey in Europe. It has always had
some conflicts with them.” - AJ-370-1-743, The report of the delegate Živkoviü to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 30. I 1923.
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According to Turkish journalists, he proficiently presented “the Mosul
question” as a humanitarian one, that is to say he related it to the right for
orientation of the minority of Kurdish people.8
During the first two months in 1923, Mustafa Kemal Pasha was
engaged in the advertising campaign all over Anatolia (Izmir, Bursa, Aden,
Konya etc.), holding numerous meetings with the followers of his political
party, and giving speeches to the gathered people in the city squares for the
time of which he tried to convince the listeners into the necessity of the
modernization of society.9 Živkoviü found it interesting that he did not care
for the critique of the traditional religious dogmas that were the basis of the
Turkish society centuries ago.10
The news on the interruption of the Lausanne Peace Conference was
discussed by Turkish journals as a consequence of the “false friendship” that
France and Italy had, according to Turkey. In the editors of the “Tanin” and
“Vakit”s opinion, these countries with their demands concerning finances
aimed at the economic subordination of Turkey.11 The French were called
“hypocrites”, “narrow-minded” and “greedy”, and the delegate of the
Kingdom of SHS believed that in the situation when the Turks were in a
“terrible financial crisis” while their country was “formally devastated”,
these names aimed to “provide for convenient conditions of peace for
Turkey as much as possible”.12 The chill of relations with France directed
Turks to approaching the English. On the grounds of the Živkoviü’s sources
of informing, there was a meeting of the National Assembly that was held in
secret on February 5 where it was decided to improve the relation with the

8

Ibid.
According to the writing of the Turkish press, Mustafa Kemal Pasha was everywhere
“received warmly. People gave him a reception and accompanied him as a monarch, and he
himself started to acquire the manners of a monarch and to behave like that, with one
difference that he talked a lot, he talked too much..” - AJ-370-1-477, The report of the
delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 27. II 1923.
10
Therefore, during the protest in Bursa he invited women to take off the veils and to join
actively in all social happenings, equally with men. - AJ-370-1-454, The report of the
delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 30. I 1923.
11
AJ-370-1-750, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 6. II 1923.
12
AJ-370-1-755, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 7. II 1923.
9
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English and to prepare for the initiation of the Arab’s rebellion against the
French authorities in Syria.13
In the middle of February Ismet Pasha came to Constantinople from
Lausanne. He was given an official reception,14 and in the building of the
Ankara’s Delegation he received in shortly separated audiences the delegates
of the Italian, French and English government who were interested in the
further steps of the Ankara’s government.15 After all that, one day Ismet
Pasha left Constantinople and went to Ankara to submit a report on the
results of the negotiations in Lausanne to the National Assembly, while
Živkoviü submitted a report to his own government that the English general
Harington told Ismet Pasha that Turks made a mistake for having left the
negotiations and that “the allied front is now more fortified than ever”.16
According to Živkoviü, there were two trends in the leading societies in
Ankara – the extremist and peace-loving one while the government
decisively denied the information that the Turkish delegate Riza Nur Bey
offered to the English delegation in Lausanne a possibility of making peace.
That difference of opinion was obviously exposed during the meeting of the
National Assembly that started on February 21.17 Živkoviü found out from a
“reliable source” that a secret telegram of the Government of the Soviet
Union was read during one of the meetings in which the Kemalists were
complemented on the insistence and stubbornness and they were promised

13

AJ-370-1-770, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 16. II 1923.
14
“Živkoviü says that he was given a reception like he was some kind of Messiah” - AJ-3701-776, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom
of SHS, 18. II 1923.
15
During the visit of the English General Harington, who couldn’t speak French, the wife of
the Government’s representative in Constantinople Adnan Bey, Halide Edib Hanim, was
engaged as a translator. Živkoviü commented that detail saying: “That obviously proves that a
Turkish woman is not only becoming quickly emancipated, but she is also immediately,
without any transition, taking part in the most important and most subtile businesses of the
country!”. – Ibid.
16
Ibid
17
Since there was no publicity permission for the meetings, the information concerning the
happenings derived only from some Members of Parliament’s communiqués for the press.
One of them who belonged to the extremist trend, said: “These nation who decided to defend
its material and moral existence at a cost of sacrificing and heroism that has never happened
in history, will never under no conditions and in no way accept the judicial, economic and
financial slavery.”- AJ-370-1-782, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of
Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 23. II 1923.
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all necessary moral and material support.18 On February 23 a representative
from the Government of Ankara visited caliph in Constantinople, informing
him to be ready for transferring to the Asian side of the city with which he
agreed. Also, the secret readiness command was announced to all
conscripts.19
At the beginning of March the first newspaper “Vatan” (“Homeland”),
which was initiated by Ahmet Emin, the earlier editor of “Vakit”, the
newspaper that was considered as “the most loyal and the closest” one to the
Ankara’s Government, was published in Constantinople. The editor’s office
of the newspaper “Vakit” was taken over by its owner Mehmed Asim but
that had no influence on the decrease of the store that was set by it (“it is still
considered as one really serious party paper for which writing should be
done very carefully.”).20
On March 6 the National Assembly rejected the project of the Lausanne
Peace Treaty and authorized the Government to “take necessary steps for
new negotiations”.21 The new motion of the Peace Treaty that was brought
forward and referred to the representatives of the great forces in
Constantinople was consisted of the following bases:
1) To solve an important and vital question of Mosul as soon as
possible;
2) To arrange completely vital rights for the independence of the
Turkish country concerning economic, financial and administrative
questions;
3) A quick evacuation of the foreign troops from the Turkish territory
after making peace; 22



18

AJ-370-1-786, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 24. II 1923.
19
Ibid.
20
AJ-370-1-813, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 4. III 1923.
21
AJ-370-1-801, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 7. III 1923.
22
Ibid.
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Considerations of these Turkish motions among the diplomatic
representatives of the leading West European forces in Constantinople were
different. Some believed that the Turks turned out to be “moderate and
rational” in formulating their own demands and that the peace would soon be
made, while the others believed that Turkish leading groups would find the
prolongation of the negotiations beneficial as much as possible since the
latent situation of war and peace did not help in the establishment of their
position on the internal scene.23 As far as the very structure of the Ankara’s
National Assembly and the relation of the political forces in it are concerned,
the majority of the Government was consisted of almost 200 Members of
Parliament from the “Union for the Defence of the Rights of Anatolia and
Rumelia”, that were following the lead of Reúad Bey, a Member of
Parliament from Saruhan. In Živkoviü’s opinion, that group as the left-wing
one, had a “completely definite programme that is based on the foundation
of the national sovereignty and that is an irreconcilable enemy of its own
authority”. It was organized for the defense of the country and inspired by
extremely progressive ideas of the religious, social and family doctrines.”24
“The Right-wing group“, namely the opposition, was consisted of 80-90
Members of Parliament where the most influential ones were: Kara
Vâsif Bey, Kuchyk Djemal Pasha and Selahedin Bey, while the group of the
“Centre” was consisted of 40-45 Members of Parliament who occasionally
voted for the Government’s and sometimes for the opposition’s motions.
According to the temporary statute of “New Turkey”, the mandate of the
Assembly was limited to two years and as it was written in the “National
Pact”, the current Assembly should remain until signing the Peace Treaty.
All men older than 18 had the voting right and one Member of Parliament
was to be elected for every 20.000 voters.25 However, on April 1 the
National Assembly made a decision on the official and public invitation for
the parliamentary elections that should be ended in two months. The fact that
the initiative for the elections derived from the “Union for the Defence of the

23

AJ-370-1-806, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS S, 11. III 1923.
24
Živkoviü predicted that after accepting the Peace Treaty, it would be transformed into a real
democratic party with Mustafa Kemal Pasha on the head. - AJ-370-1-471, The report of the
delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 13. III 1923.
25
There were only Muslims in the Assembly, but it was predicted that in the future “all
elements with Turkish nationality” could be chosen for it.” – Ibid.
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Rights of Anatolia and Rumelia”, which was the most numerous one in the
parliament and known as “the First Group”, was considered from the point
of Ismet Pasha’s view, the head of the Assembly, as an aspiration to “consult
people” concerning peace treaties that were led by the Government in regard
to the Peace agreement.26 Živkoviü believed that the main political fight
would be between these two groups and the followers of the party “Union
and Progress”, namely “the Renewed Party” as it was named after WW I,
and that was “the most dangerous and the most serious adverse party for the
Kemalist regime” as well as that violent methods could be expected in this
conflict.27Immediately after the official and public invitation for the elections
“the Union for the Defense of the Rights of Anatolia and Rumelia” started an
agressive (pre)election campaign, while the agitation of the other political
groupations was held, more or less in secret. In the Constantinople’s
environment “The Renewed Party” had an advantage, and it had 35
committeemen out of 54 in the municipality’s assembly while it was
supported by a caliph in secret. There were rumors that its candidate for the
Member of Parliament from Constantinople would have been Enver Pasha
who was known to have died earlier; otherwise he was known as a difficult
opponent of Mustafa Kemal Pasha.28 The adoption of the law that
proclaimed every propaganda against the current regime of the “national
sovereignty”, no matter whether it was oral or written, “orientated against
country”, led into temptation the oppositional groups out of which the socalled the Second Group, which was consisted of the followers of the
“Renewed Party”, was the most important one. Namely, they exposed
themselves to the risk that during the presentation of their (pre)election
programme which was focused on the critique of the current situation, they
would be accused of the betrayal of the country, while on the other hand the

26

The main electoral slogans of this group were: “Peace or War” and “Monarchy or the
current system of the national sovereignty.” - AJ-370-1-486, The report of the delegate
Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 2. IV 1923.
27
He emphasized that his possibilities for the political triumph were almost equal, pointing
that Kemalists are not reluctant to the radical necessities, such as the murder of the Member of
Parliament from the “Union and Progress”, Ali ùükrü Bey. “Also the crucial word in New
Turkey is concerned with gun and knife, namely with the conflict. In earlier times silken
threads and poisoned coffees played that role. Then the history is repeated, only in various
forms.” – wrote Živkoviü. – Ibid.
28
AJ-370-1-489, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 7. IV 1923.
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Kemalists did not acknowledge legality, emphasizing that the party “Union
and Progress” was dismissed in the period when Talat Pasha was on its
head.29 Firstly, there were rumors from the regime’s societies that the
members of the “Second Group” agitated for the monarchy (“sultanate”) and
were against the “national sovereignty”, and then that they actually accepted
the electoral programme of the “First Group” and that the elections would be
held on the grounds of one general, mutual programme. Analyzing the
atmosphere in the Turkish society during this agitated period, Živkoviü
emphasized that Turkish people were grateful to Mustafa Kemal Pasha for
having saved the country from a total disaster, but on the other hand they
objected to establishing the novelties that deeply belonged to his tradition,
customs and the religious segment.30
From day to day, he emphasized that Kemal’s “star is losing its luster”
even though he tried “to hold himself on a high pedestal sometimes
willingly, sometimes by force, sometimes in a nice way, sometimes in a bad
way with unmannerly threats, where an honest delight of the people brought
him”.31 Dissatisfaction with his behavior could be noticed in the eastern
vilayet particularly in Erzurum, the place from which the telegrams were
sent concerning him being threatened with death and named a tyrant and a
dictator.32
During the first days of May the excitement in the publicity reached
culmination. An illegal communist organization that was managed by two
Turks and one Greek, in the apartments of which there were “various official
statements of the communist content and compromising documents”,


29

The Kemalists also denied their withdrawal even in the framework of the “Renewed Party”,
emphasizing that it was not officially registered. One delegation of these oppositionists from
Constantinople, with Kara Kemal Bey as its leader, visited Ankara offering the cooperation to
Mustafa Kemal Pasha, but it was rejected suggesting that the only thing that could be done
was enabling them to join the party the “Union for the Defence of the Rights of Anatolia and
Rumelia.” - AJ-370-1-493, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of SHS, 18. IV 1923.
30
AJ-370-1-499, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 28. IV 1923.
31
Mustafa Kemal Pasha often used the terms in his contracts such as: “generous”, “patriotic”,
“noble” etc.. - AJ-370-1-505, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign
Affairs of the Kingdom of SHS, 5. IV 1923.
32
Ibid.
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originating from Bulgaria and Soviet Union, was found in Constantinople.
There were rumors that the number of the arrested ones was much higher
and that there was some Kâzim from Van among them, at whose place
“some papers” that related him with the Kingdom of SHS were found.33 Also
several “revolutionary manifestos”34 were found in the surroundings of Izmir
beside a deformed corpse of one soldier, then there was an armed attack by
unidentified persons on the faithful ones in the mosque for the time of which
two gendarmes and several villagers were killed in the surroundings of
Antalya, one butcher was killed near Ankara by a troop of the armed people
who were looking for the village headman, while it was noticed in the
eastern vilayets that “the people who lived there had a clearer attitude
against the representatives of the nowadays Turkish regime.”35 The greatest
oppositions to the Kemalists were noticed in Constantinople, where they
established a wide network of the informers (“espionage is developed here
nowadays in such a way that has never been recorded from even the worst
period of the Abdul Hamid’s regime”) in order to succeed in beating back
the activities of the “Second Group”, whose followers supported the rumors
that Enver Bey was alive and that it was only a matter of moment when that
“ghost will completely drown Kemal Pasha.” It was rumored that the head of
the Turkish headquarters Fevzi Pasha and a group of high ranked officers
were against Mustafa Kemal Pasha.36 Not even the economic circumstances
helped the Kemalists. It was in Constantinople that almost 40.000 civil
servants lost their jobs and whose families lived hard, the Eastern Thrace and
some parts of Anatolia were completely devastated, trade and another
economic issue were almost paralyzed....37

33

It was rumored that the arrested ones were taken to Izmit to be judged. The delegate
Živkoviü sent his translator de Kock to the centre of the Constantinople’s police, to check the
situation and on that occasion he was informed that “one piece of paper that was received in
our Deputation in Paris” was found at Kâzimƍs place”- AJ-370-1-506, The report of the
delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 8. V 1923.
34
It was written in them that “now is the moment when the personal dictatorship should come
to an end and that a true democratic system should begin.”- AJ-370-1-512, The report of the
delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 15. V 1923.
35
Ibid.
36
Ibid.
37
AJ-370-1-513, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 4. VI 1923.
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A great number of the registered candidates made the organization of
the elections hard, therefore the elections were held at different time in
different parts of the country. The fact that on July 23 the Peace Treaty,
which was considered as a diplomatic victory of Ankara, was signed in
Lausanne encouraged the Kemalists. On that occasion even the next day
when the celebration of Kurban Bayram started, there were holidays all over
Turkey that inspired Živkoviü to write this: “The Turks got the right to enjoy
the satisfaction that a prisoner can feel when he leaves the prison. Turkey,
which about two or three years ago was razed to the ground and consisted of
several robber’s troops that stayed among Anatolias’s rocky ground and
ravines, nowadays is more liberal and independent than it has ever been in
the last century”.38 The success on the external political aspect was
materialized by the Kemalists on the internal political aspect, with an
absolute triumph in the assembly’s elections: “The people declared
temselves for being with them and supporting their ideas and after that there
is nothing that can be in their way and disturb them during the initiated
activity on the renewing and reviving Turkey.”39 Out of 300 Members of
Parliament’s mandates only 50 of them were obtained by oppositionists.
However, Živkoviü believed that the future Turkish Government had an
extremely difficult task, since “the country that has never been known by
prosperity, is now completely devastated because of which it should start the
universal reparation that demands people and resources. There is no doubt
that the Turks lack both of them.”40
The return of the Turkish delegation to Constantinople in the morning
hours on August 10 from the Conference that was held in Lausanne was led
by Ismet Pasha and the Kemalists used the opportunity to demonstrate
political power which is why on that occasion they organized gatherings of
their followers along the route of their moving. During the two day staying
in Constantinople Ismet Pasha received the representatives of the high
commissars of Great Britain, France, Italy and generals Harington, Charpy
and Mombelli in the official audience, as well as the representatives of the
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AJ-370-1-536, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 29.VII 1923.
39
Ibid.
40
Ibid.
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neutral countries, then he gave a speech at the university where he was
awarded the title of the honored doctor.41
The first meeting of the National Assembly was held on August 11
when there was the verification of the Member of Parliament’s mandate. On
that occasion there was a smaller incident when the Member of Parliament
from Blikesir said in public that Mustafa Kemal Pasha had two Member of
Parliament’s mandates – one from Constantinople and the other from Izmir,
against which some other Member of Parliament revolted, Feridun Fikri
Bey, yelling that he should keep both mandates “since his character is above
the law.” 42 After forming the organs and the board of the Assembly, the
election of the new government was announced, for the mandate of which
Fethi Bey was appointed, the earlier commissioner for justice, while all
previous ones remained on their functions. From Živkoviü’s point of view
appointing Fethi Bey, the earlier Turkish delegate in Sofia, predicted
Bulgarian and Turkish bringing together which could have been of negative
relevance for the external political position of the Kingdom of SHS.43
The middle of August on the internal political scene of Turkey was
known by the arrest of several high-ranking military officials who were
accused of contriving a plot against the newly established system. The ones
who participated in it are the following: a commander of the First Army
Nuredin Pasha, Ali Ihsan Pasha, a colonel Hasan Husein Emiri, commander
of the Second Division Salih Bey and a commander of the troops near
Adapazari – a colonel Ibrahim Bey.44
Trying to establish their absolute rule, during the last week of August
the Kemalists conducted extensive activities concerning definite formation
of their political party which they named “The National Party.” On August
23, the ratification of the Lausanne’s Treaty was processed in the National

41

AJ-370-1-565, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 15.VIII 1923.
42
Ibid.
43
Živkoviü informed that he found out from “one very reliable source” that the Bulgarians
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Assembly, where 213 Members of Parliaments voted for, while 14 of them
were against it. During the discussion for which Živkoviü considered that it
was directed in advance, mostly certain state southern and western
boundaries were disapproved for which the “main defendants” were French
whose politics was the reason for “hundreds of thousands Muslims” who
remained out of the Turkish southern boundary, that is to say, in Syria.45
Despite a successful solution of the most important external political
challenge such as the signing of the Peace Treaty was, the Kemalists were
faced with numerous problems out of which the relevant ones that were
emphasized were: “the question concerning officers”, “the question
concerning civil servants”, the question of sultanate and particularly the
situation of the public safety in some parts of the country. Consequently, a
part of the high ranking officers expressed their own displeasure since the
lower ranking ones who were favourized by Mustafa Kemal Pasha, beat
them in progression, while lots of reserve officers were unsatisfied with a
failure to fulfill promises concerning the division of the ground. Namely, the
Government promised to give them the ground of the Christians who left
Turkey, but in the meantime it changed the decision, giving it to the Muslim
immigrants from the Balkans.46 Furthermore, having no confidence in civil
servants of the previous sultan’s regime, the Kemalists removed them, but
they were soon faced with the fact that the newly appointed civil servants,
who had no experience, were not able to do the entrusted jobs. Therefore,
they were forced to return some of the previously dismissed people which
caused dissatisfaction among the new workers. However, the biggest danger
derives from numerous rebellious groups who terrorized the citizens and
attacked with arms on the administrative and police organs. In the
surroundings of Izmir and Aydin there were almost 5.000 rebellions against
which there were three infantry units and two mounted divisions, but a part
of soldiers joined them. The rebellions appeared in the surroundings of Bolu,
Marash, Malatya, Kastamonu. In Živkoviü’s opinion even though their
activity was directed mostly to the robbery, it had a political background.
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They were supported by those who were unsatisfied with new regime,
particularly the Muslim clergy, because of which the Government often
moved them from one place to the other, and there was also a possibility that
they were in contact with an earlier sultan Mehmed VI. The seriousness of
the situation concerning safety was confirmed by the fact that Mustafa
Kemal Pasha was worried for his own safety so he only drove in an armored
car and moved with numerous security forces.47
On October 2 at 11 o’clock in the presence of numerous citizens of
Constantinople, in front of the Dolmabahce Palace, where the caliph lived,
there was a formal ceremony that indicated the end of the occupation of
Constantinople and its joining the Turkish authorities again.48 The
excitement of the Constantinople’s Turks became a celebration that lasted
many days and at the same time preparations for the arrival of the Ankara’s
military units to the city decorated with red flags with a star and half-moon,
precious oriental rugs, floral wreaths, photos of Mustafa Kemal, his wife
Latife Hanim and other generals and statesmen. On October 6, in the
morning, not far away from the railway station in Sirkeci, Shukri Naim
Pasha, the commander of the Third Corps, landed on the European territory,
leading the troops of the Ankara’s Government. The masses of
Constantinople welcomed them, adorning them with flowers and giving
them sweets and cigarettes. There was an official march-past of the units in
the Gulhane Park, on the head of which beside Shukri Naim Pasha there
were also a delegate of the Ministry of Foreign Affairs, Adnan Bey and
Salahedin Bey, the earlier governor of Constantinople.49 However, according

47

AJ-370-1-584, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 11. IX 1923.; AJ-370-1-587, The report of the delegate Živkoviü to the
Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 23.I X 1923.
48
AJ-370-1-609, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 2. X 1923.
49
A Gate of Triumph was built on the bridge in Galata under which a unit of troopers armed
with spears, leaded by Sehabedin Bey passed. Živkoviü was present at this event about which
he wrote: “In regard to the equipment the troop made a pretty good impression. But the cattle
was somehow undeveloped, while the people looked tired. (...) There was pushing and there
should have been trotting but not galloping. The infantry of the fifth regiment, the first
division of the Third Army Corps in three battalions followed the troop. (...) The soldiers were
dressed in pretty worn out clothes and not all of them had guns. They marched very slowly
and tiresomely, without enthusiasm and symmetry. They were short but they seemed to have

1348

Vladan VIRIYEVIC

to Živkoviü’s interpretation, an event that was remembered during this
celebration was the situation in which Constantinople’s wali Hajdar Bey
who did not receive the delegation of the representatives of the National
Assembly, which led to his dismissal from the official authorities so that the
Prime Minister Fethi Bey ordered an immediate investigation.50
“The new situation” of Constantinople, followed by the excitement and
frenetic effusion of the Turkish nationalism, was reflected on the incident
when in the evening hours a group of people started to attack the passers-by
who wore a hat on their heads that the Muslim traditionalists considered a
symbol of the “unbeliever”. On that occasion Jakob Nikoliü, a secretary in
the delegation of the Kingdom of SHS, was left without a hat, and when they
tried to take off the hat to the translator who worked in the French Embassy,
there was a fight with his security police.51 Even the next day,
Constantinople’s citizens were faced with one of the limits of the Ankara’s
Government with the aim of the unification of the Turkish society –
prohibition. The law, that had been effective for some time on the territory of
Anatolia, and that forbid the use of alcoholic drinks, started to be used in the
city on the Bosphorus. In keeping with its provisions the police authorities
closed all taverns (public houses), warehouses and factories of alcoholic
drinks, while the individuals who would smuggle or even publicly or in
secret consume the alcohol, would expose themselves to the risk of being
punished by an imprisonment that would last for three months to a year or by
giving some money 50-100 lyres.52
The excitement and triumphalism soon were much more important than
the everyday internal political problems from which the emphasized ones
were the question of constitutional changes and riots in some parts of
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Anatolia for whose warding off military troops were used. Constitutional
changes had the aim to legalize the newly formed situation and they should
have managed the new physiognomy of the Turkish country and society. The
main initiatives and suggestions concerning this matter derived from one
political party – “Halk”, whose management considered those most
important questions even before the National Assembly would deal with
them. Therefore on September 9 the question on the capital of “New
Turkey” was regarded at the meeting that lasted for four hours, in order to
symbolically emphasize that there was no “return to the old”. There were
different suggestions, from the one that because of the “national, economic
and strategic relevance” that role belonged to Ankara (Ismet Pasha), then the
one that it became the capital provided that it changed the name into “Gazi
Ankara” or “Gazi Mustafa”, to the one that the board that should find a new
location for the capital, somewhere on the coasts of the river Kizilirmak,
should be formed. Finally, Ismet Pasha’s suggestion was adopted that the
new formulation should be included into the new constitution: “The Capital
of Turkey is Ankara!”53 As far as the other constitutional provisions are
concerned, it was defined in the project of the future constitution that the
National Assembly should have the legislative and executive power, then the
meetings during four months in a year, and if it is necessary also six, decide
on the reliance to the Government, that it could be dismissed only by its own
decision and that it should elect the president of the republic for a five year
mandate. The president of the republic at the same time performed the
function of the president of the National Assembly. He was the one who
promoted officers, named the country’s officials, honored awards and the
right to put a veto. Beside the teachers, of both secular and religious schools,
no one else could at the same time perform some other function.54 However,
Živkoviü predicted that Mustafa Kemal Pasha, “to whom his dictatorial
position became sweet”,55would oppose to some constitutional solutions.
By the act of the National Assembly, which was brought on October 13,
Ankara officially became a new Turkish capital. This fact raised the question
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of the necessity of emigrating of the foreign diplomatic representative
bodies from Constantinople that a vast majority of the European
Governments opposed prolonging it for looking forward that there would be
some changes of the political circumstances in Turkey in the future, so that
this would become a part of “ad acta”. On the other hand, Ankara’s
Government decided to keep its delegation that had diplomatic contacts with
foreign representatives in Constantinople even during the whole 1924, in
order to in the meantime enable constructing the buildings for new
diplomatic residences in Ankara.56
During the last week of October some new complications took part on
the internal political scene of Turkey. Namely, there were some changes
concerning the structure of the government so that the Prime Minister Fethi
Bey left the position of the Minister of Foreign Affairs, while the parliament
chose the Member of Parliament from Erzincan, Sabit Bey, for this position
that Živkoviü considered as an indication of the Fethi Bey’s resignation
from the Prime Minister’s duty. Also, the vice-premier of the parliament, Ali
Fuad Pasha, was appointed for the inspector of the Second Army for which
the earlier Prime Minister and Member of Parliament from Constantinople,
Reuf Bey, was also a candidate which in Živkoviü’s opinion was
strengthening the influence of the individuals from the former party “Union
and Progress”. The internal political and economic crisis was intensified.
There was a terrible poverty in the country while the economic
developments were almost totally paralysed. In addition to this the situation
of the personal and proprietary safety reached a critical level that could be
seen in numerous aspects so that “there was no night in Constantinople that
some undesirable night guests would not visit some wealthy house, armed to
the teeth, who would come by cars, take away all that could be taken from
the house and leave quietly.”57 The news on robberlike acts in the province
of Anatolia caused “the greatest anxiety and uneasiness”, particularly since
the tendency of spreading the robberlike activities in the cities could be seen.
Every day one could read in the newspaper columns about numerous cases
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of the suicide caused by poverty.58 At the same time, Ankara’s Government
was facing with great external political challenges from which some were
more relevant such as the “Mosul Question” and the question of the
redemption of railway stations that cost at least eight million pounds and that
was the half of the country’s budget. Therefore the question concerning
destiny was raised, what were the sources for providing the means but not to
compromise the independence and stability.59
In these circumstances, being unable to get on dealing with accumulated
problems, the Government of Fethi Bey resigned on October 27. That act
“made no impression in the Assembly nor in the other angora society” as it
was expected. Generally analyzing the newly formed situation, Živkoviü
expressed doubt in the report to his Government, concerning the abilities of
the Turks to get the country out of the “mud” in which it was, explaining his
attitudes that they were not able to understand the bases of the modern
countries. More precisely, it is not enough to have only the military power
but there should be an economic and cultural component that they did not
have at that moment.60
Two days after the resignation of the Fethi Bey’s cabinet, the National
Assembly proclaimed the Republic of Turkey. At the same time, it enacted a
group of the constitutional changes, while Mustafa Kemal Pasha was elected
for the first president of the Republic with 158 out of 256 - the total number
of the Members of Parliament. Concerning the potential candidate for the
Prime Minister, who was elected in regard to the adopted constitutional
changes by the president of the republic from the groups of national
Members of Parliament, it was rumored in the political lobbies in Ankara
that it would be Ismet Pasha.61 Those predictions came true, so Ismet Pasha
became the first Prime Minister of the Republic of Turkey. The new
Government, together with the changes of only three ministers – of the
Ministry of Interior, Ministry of Health and Ministry of Building, was
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actually that same cabinet with Fethi Bey on its head. Živkoviü believed that
the new Government could be a stronger political subject in regard to the
previous one only on condition to change the disturbed relation of forces in
the Assembly itself, and in his opinion, that was possible only by new
parliamentary elections.62
The National Assembly proclaimed for the act of high treason, every
single oral or written statement that was against the newly established
republican system, behind of which the regime of despotism could be
noticed which is related to the government of triumvirate – Kemal Pasha,
Ismet Pasha and Fethi Bey, and it was supported by an intense propaganda
campaign of the Ankara’s press, especially the newspaper “Yeni Gün.”
Beside negative articles concerning the earlier Prime Minister Reuf Bey, it
was prevailed with texts where the members of the earlier dynasty were
called with various insulting names and especially after the question on the
destiny of a caliphate, that is to say, the position of the caliph was also
rumored. Namely, on the grounds of Živkoviü’s information, there were
rumors that the caliph Abdul Mejid, the son of the sultan Abdul Aziz,
resigned but soon denied it. The princes, among which the prince Mehmed
Selim was prominent,63 pressured on him to “thanks for the present position
and dignity as soon as possible,” hoping that in this way the question on
monarchy that people would support in his favor, would be in the centre of
attention.64 The editorialist of “Tanin”, Hussein Djahid, protected caliphate
in the sixth edition from November 6, discussing this situation while
criticizing at the same time the princes as “people who are indifferent
concerning the so far ’national fight’ for freedom.”65 However, Živkoviü
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believed that it was “an invented maneuver” that aimed at “being against the
angora satraps in the further development,” since the following number of
this newspaper published the letter of the caliph’s son, prince Omar Faruk,
where it was emphasized that the members of the earlier dynasty “helped the
national fight for freedom as much as they could” and that many of them
among whom he himself, wanted to go to Anatolia. The prince proved his
statement with a telegram that was sent to him on April 27 in 1921 by
Mustafa Kemal,66 and in Živkoviü’s opinion, Kemal’s fears that the arrival
of one prince to the territory of Anatolia could seriously damage his leading
positions, could be noticed in it.67 The question on caliphate agitated the
publicity so much that during the several following days it was dominant in
all Turkish newspapers. Constantinople’s evening newspaper “Akúam”
published on November 8 that the caliph’s resignation was “the most
probable one” and that it would be a “consequence of the new Turkish
regime” since their position and the sphere of action were not defined, while
after that there would be an organized pan-islamic congress where the
representatives of the Muslims all over the world would elect the new caliph.
Estimating this kind of writing as sensationalism, the caliph declared to the
journalist of “Vatan” that his election was performed in a legal way that he
was received warmly by the “righteous ones” who sent him numerous
telegrams and letters of support even from the “remotest areas.” 68 At the
same time he emphasized that the question on organizing the congress that
would define the caliph’s sphere of actions would be considered, that is to
say, “he will do everything that is necessary for the benefits of the Islamic
world.”69 The confusion of the situation was additionally intensified by the
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articles from the Ankara’s newspapers, among which the most dominant one
was “Yeni Gün”, where the dethroned sultan Mehmed VI Vahidetin was said
to have been “one bastard of the Osman’s sons.”70 The editorialist of
“Tanin”, Hussein Djahid Bey, who was believed to have been the most
capable Turkish journalist and a defender of the caliph and caliphate, had
doubts about the whole campaign against the caliph saying that it was being
conducted so that his duties would be taken by the president of the republic,
which is why Turkey was heading toward the open dictatorship of one man –
Mustafa Kemal. Živkoviü shared his attitudes, contrasting the first president
of the Turkish republic with the character of Napoleon Bonaparte
simultaneously informing the authorities that he found out from a reliable
source that the princes from the Osman’s dynasty were preparing the
announcement of one appeal to the Turkish people where they wanted him to
declare whether he supported the newly established regime and particularly
the campaign that was conducted against the Osman’s dynasty “whose
credits for Turkey are not at all insignificant.”71 Furthermore, they feared
that some members of the dethroned dynasty under the wings of caliphate
would undermine the grounds of the republican system, that is to say, to
work on the restoration of the monarchy, behind the conducted campaign
against the caliph that was initiated by some members of the party “Halk”.
The caliph asked Adnan Bey and the commander of the Third Army corps
Shukri Naim Pasha for help, but also the oppositionist leaders Rauf Bey and
Refet Pasha. The reaction of the Government followed quickly – the minister
of the court was removed, and the new one was ordered that he must not
allow to any active or reserve officer to enter the caliph’s court without its
permission. Simultaneously, three options were considered in the
Government: firstly the institution of caliphate should be moved out from
Turkey, secondly, the caliph should be settled in Bursa or Konya, while
thirdly it was predicted that it would stay in Constantinople.72 Already on
November 15 Shukri Naim Pasha and Constantinople’s wali Hajdar Bey had
consultations with the Government by telephone, concerning the “caliphate
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question”, while according to the “source that is related to the intelligence
service of the Third Army Corps”, it was speculated that the caliph would go
to his apartment on the Camilca Hill which would actually mean that he
resigned from the position.73
The new Government, trying to resist the influence of the oppositionist
societies, sent a group of the police agents to Constantinople that
continuously supervised the leaders of the party “Union and Progress”, Kara
Kemal Bey, Javid Bey, Hussein Djahid Bey, then Ali Ihsan Rafet Pasha, Ali
Fuad Pasha, Salaheddin Adil Pasha, Kâzim Kara Bekir Pasha and some
journalists of “Vatan” and “Ikdam”. Furthermore, it ordered that all weapons
from the Constantinople’s barracks “Maçka” should be transferred to
Ankara, while archives and valuable objects should be transferred to
Eskiúehir.74 Among the series of problems and difficulties Ismet Pasha’s
cabinet was faced with, financial crisis that he tried to decrease by selling
some wakf’s properties was particularly emphasized.75
During the second half of November it was very silent on the internal
political scene of the Republic of Turkey and then by the end of the month it
became lively again. The reason for that was the arrival of the earlier Prime
Minister Rauf Bey in accordance with the management of the party “Halk”.
He should have explained his relation to the newly established social system
in front of the party’s organs, as well as the meaning of some declarations
that were made for the Constantinople’s press. The meeting that some
newspapers called “historical” and “the investigation of Rauf Bey and Ismet
Pasha’s intolerance”, and which was not allowed for the public, was held in
the presence of the president of the Republic Mustafa Kemal, even though a
day before he conveyed his authorities as a president of the party to Ismet
Pasha. During the eight hour meeting several speakers participated
(Abdullah Subhi Bey, Redjeb Bey, Agaoglu Ahmed Bey), where the most
direct one in the accusations against Rauf Bey was Ismet Pasha, insisting
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that he answered clearly whether he was for or against the republic, and if he
were against, he would have to leave the party and organize his own if he
wanted. The speech of Rauf Bey lasted for four hours after which there was
an announcement from the party’s headquarters for press that “the subject
was enough investigated and treated exhaustively” and that Rauf Bey’s
explanations were “conveniently received”.76
Simultaneously, the great attention of the Turkish public was attracted
by the events concerning the beginning of the use of one law that was made
by the National Assembly for the purpose of regulating the position of the
officers and military clerks who did not participate in “the national fight for
the liberation of the homeland” or they were maybe on the “opposite side”.
According to Živkoviü’s “reliable source”, almost 6.200 higher and lower
ranking officers should have been removed from the military service, out of
which 2.782 from Constantinople. During the last days of November, the list
of 800 navy officers was announced, while among the undesirable ones there
were the managers of the military school in Kuleli, the principal lieutenantcolonel Djelal-bej and his substitute lieutenant-colonel Mehmed Bey.77
Abdurahman Nafit Bey, the commander of the place whose only false was
his friendship with Refet Pasha, was also dismissed in Constantinople, while
the newly appointed one was Mustafa Kemal Pasha’s reliable man, Atif
Bey.78
The increase of the internal political crisis and the determination of the
representative of the newly introduced republican system to
uncompromisingly get even with everyone who threatened him, resulted in
arresting the editor and the director of three Constantinople’s newspapers –
“Tanin” (Hussein Djahid), “Indane” (Djevdet Bey) and “Tevhid-i Efkar”
(Ebuzzya Velid Bey) on December 9. Because of them a special “martial
court”, euphemistically called “The Court of Independence” that proclaimed
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it was formed for “the movement against the Republic”, was organized.79 In
Živkoviü’s opinion, the reason for their arrest was that these newspapers
announced a letter that the representatives of the Indian Muslims in London,
Aga Khan and Emir Ali, sent to Ismet Pasha concerning the “caliphate
question” before he received it.80 It was rumored that almost 100 officers
were arrested and that new arrests were being prepared. On the occasion of
this court’s activities the public was of different opinions – while one group
believed that its role was to frighten the Government’s opponents, the others
were inclined to the point that “these were serious issues” because of which
many people would die.81 Živkoviü also considered this second option as the
more probable one, and he believed that the English were the initiators of the
movement against the republican regime, being unsatisfied with the acts of
the Peace Treaty in Lausanne that was concerned with their interest in the
Near East and Central Asia. In his opinion, they strived to initiate the
separatist aspiration among Constantinople’s followers of the monarchy,
planning to separate Constantinople and the Eastern Thrace from the rest of
the country and to establish the rule of the Osman’s dynasty on this territory
again.82 Several known Constantinople’s citizens were influenced by the
“martial court”, among which there was the president of the local bar
association and the earlier Member of Parliament Lutfi Fikri Bey, accused of
the high treason. His “fault” was that he sent a letter to the caliph, appealing
to him that “for the benefits of Turkey” he should not resign. It was also
rumored that he was a member of the secret Constantinople’s conspiratory
organization.83
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AJ-370-1-702, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS 13. XII 1923.
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AJ-370-1-702, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the
Kingdom of SHS, 13. XII 1923.
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Lutfi Fikri Bey was sentenced to five years. - AJ-370-1-683, The report of the delegate
Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of SHS, 22. XII 1923; AJ-370-21, The report of the delegate Živkoviü to the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of
SHS, 2. I 1924.
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Simultaneously with trials in front of the “Court of Independence”,
there was an extensive police investigation on the territory of Constantinople
divided into four sections, that was conducted for the purpose of breaking
the “conspiratory” societies and organizations,84 while a great number of
people was under severe police custody.85 The court’s functioning and the
way investigations were conducted, soon became the subject of discussion in
the Ankara’s Parliament on the occasion of which the Government’s points
of view remained as a part of minority.86
A delegate Živkoviü ended his diplomatic activities as well as those
concerning the intelligence service, having written the report on the
functioning of the “Court of Independence”, in 1923, the crucial year for the
new Turkish country during which many important events took place.


84

Shakir Bey conducted the investigation in the “sections Galata, Pera i Sisli“ together with
almost 200 inspectors, Ibrahim Bey with 80 inspectors in the “section Stambol”, 80 detectives
investigated in the districts on the European side of Bosphorus, while 100 of them
investigated on the Asian side.– Ibid.
85
The police, beside everything else, held in custody the following people: princes Osman
Fuad and Ahmed Tevfik, sultana Ulvide, the daughter of the sultan Mehmed VI Vahideddin, a
colonel Ibrahim Bey, the manager of the court’s stables, a colonel Esad Bey, the earlier
Constantinople’s wali and a brother of the earlier Prime Minister Izet Pasha, Omer Rusdi
Pasha, a commander of the corps, a colonel Mehmed Ali Bey, a son-in-law of the sultan
Abdula Hamid and the earlier aide-de-camp of the sultan Mehmed VI Vahidedin, Kâzim
Pasha, a commander of the corps and the earlier wali of Izmir, Servet Pasha, a retired general
and the earlier head of the Personal Department in the Ministry of Defence, Hajret Pasha, a
retired general and the earlier president of the Military Court, Agiah Pasha, a retired
divisional general and the earlier Minister of Defence etc. – Ibid.
86
Ibid.
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CONCLUSION
“Who on the mountain height doth take his stand, Sees more than he
who stays upon the plain”, is a thought of Petar Petroviü Njegoš, a
Montenegrin statesman, poet and a philosopher who lived in the 19th
century. It seems like this quotation is a good example for the illustration of
the position of a Yugoslav diplomatic representative Živkoviü during his
staying in Constantinople in 1923 according to which the whole socioeconomic development of Turkey in that year can be objectively considered.
In reports that he sent to his superiors in the Ministry of Foreign Affairs of
the Kingdom of SHS, he wrote about the current questions and problems of
the Turkish society, its external political aspect as well as the internal
political one, making meticulous analyses and comments, without hesitation
to emphasize his own predictions of the developments. On their grounds, it
can be concluded that many great events and changes that considerably
modified the physiognomy of Turkey, took place in the crucial year for the
country, 1923. Certainly, the most important one was the change of the state
system, namely the dissolution of the monarchy and the proclamation of the
republic, beside which there were plenty of other political, economic and
questions concerning security owing to which the ruling Kemalist elite was
faced with great challenges. Even though considering the external political
interests of the Kingdom of SHS occasionally, subjective, meticulous reports
that were almost written from day to day illustrate turbulent processes that
were parts of this phase of the Turkish society’s transformation. We believe
that their presentation in this paper will contribute to better consideration of
the whole genesis of the modern Turkish Republic, particularly in the period
of its beginning, as well as to the reflection of the later developments and
processes.

Vladan VIRIYEVIC
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CUMHURøYET BAYRAMI’NIN 10. YIL KUTLAMALARINA
BULGAR øLGøSø VE BULGAR BASININA YANSIMASI
Mahmut BOLAT*
Suzan ERTÜRK**
ÖZET
Çeúitli toplumlarda, kendileri için önem arz eden olayları yıl dönümlerinde
kutlamak alıúılagelmiú bir durumdur. Bu úekilde, bu olaylar anılırken, bunları
hatırlama ve gelecek nesillere aktarmanın yanında, o toplumda milli birlik ve
beraberli÷inde pekiútirilmesine katkıda bulunulur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde de benzer kutlama ve anma günlerinin
yanında, 1925 yılından itibaren milli bayram olarak kutlanılmaya baúlanan Türkiye
Cumhuriyeti’nin kuruluú yıldönümü, ayrı bir önem taúımaktadır. Bu kutlamalar, yurt
içinde gördü÷ü büyük ilginin yanında di÷er devletlerinde yo÷un ilgisiyle
karúılanmıútır.
Türkiye’de, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları içerisinde Cumhuriyetin 10. yılı
önceki yıllara göre daha coúkulu bir úekilde kutlanılmıú ve gerek yurtiçi ve gerekse
de yurtdıúında büyük ilgiyle karúılanmıútır. Bu çalıúmada; büyük ilgi gösterilen bu
yıldaki kutlamalara, o dönemde gerçekleútirilen Balkan görüúmelerinin önemli
aktörü Bulgaristan Devleti’nin ilgisi ve bu kutlamaların Bulgar basınına ne úekilde
yansıdı÷ı ele alınacaktır.
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INTEREST OF BULGARIANS IN THE 10th ANNIVERSARY
CELEBRATIONS OF THE REPUBLIC DAY AND ITS REFLECTION
ON THE BULGARIAN PRESS
ABSTRACT
In various societies, it is a habitual state to celebrate important events on their
anniversaries. Celebration of these events makes a contribution to remembering
them, handing down the next generations and consolidating the national unity and
solidarity in that society.
Among similar celebration and remembrance days in the Republic of Turkey,
the establishment anniversary of the Turkish Republic that has been celebrated as a
national holiday since 1925 has a particular importance. These celebrations are
appreciated not only inland, but also abroad by other states.
In Turkey, the 10th anniversary of the Republic was celebrated in a more
vigorous way compared to previous celebrations of the Republic Day and greatly
appreciated both inland and abroad. This study will approach the interest of the
Bulgarian State, which was an important actor of the Balkan negotiations during that
period, in this year's highly appreciated celebrations, and the reflection of
these celebrations on the Bulgarian press.
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GøRøù
Atatürk liderli÷inde gerçekleútirilen devrimle 29 Ekim 1923’te kurulan
Türkiye Cumhuriyeti, bu süreci yaúamıú birçok ulus gibi bugünü 1925
yılından itibaren millî bayram olarak ilan ederek kutlamaya baúlamıútır.
Buna benzer olarak Fransızlar, Fransız Devrimi’nin gerçekleútirildi÷i
gün olan 14 Temmuz’u 1880’den itibaren millî bayram olarak kutlarken1
Amerika’da da 24 Temmuz gününün millî bayram olarak ilan edildi÷i
görülmektedir.2 Burada, devrim yıl dönümlerinde anılarak, canlı tutulmaya
çalıúılmıú, nesilden nesile aktarılmaya çalıúılmıú ve gerek devrimin sebepleri
ve gerekse de yaratmak istedi÷i insan ve toplum düzenini halka anlatmak ve
benimsetmek amacı taúınmıútır denilebilir.
29 Ekim günü, 1924 yılında çıkarılan bir kararname ile bayram olarak
kutlanırken, 1925’te çıkarılan kanunla da, Türkiye’nin millî bayramı olarak
ilan edilmiútir.3
1933 yılına kadar genel olarak, benzer programlar dâhilinde kutlamalar
yapılırken, 1933 yılı, yani cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarına ayrı bir önem
verilmiútir. 10. yıl kutlamaları büyük bir titizlikle hazırlanmıú ve hatta bu yıl
yapılacak kutlamalara iliúkin kanun dahi çıkarılmıútır. 10. yıl kutlamalarına
böylesine önem verilmesinin gerekçelerine bakacak olursak; öncelikle øtilaf
Devletleri, Türklerin Millî Mücadele ve Lozan’da kazandı÷ı baúarıların
sürekli olmayaca÷ına inanıyorlardı. øúte bu nokta da, 10. yıl kutlamalarına bu
on yıllık süreçte Türkiye’de neler yapıldı÷ı ve sonuçları damgasını
vurmuútur ki bu durum øtilaf Devletleri’nin beklentilerinin boúa çıktı÷ının
göstergesiydi. Bunun yanı sıra, Mustafa Kemal Paúa’nın 10. yıla kadar olan
Cumhuriyet Bayramı kutlamalarındaki genel de÷erlendirmelerinde, millî
egemenlik anlayıúı ile hür düúünebilen bir toplum oluúturma amacına vurgu


1

Mustafa Oral, “Türk ønkılap Tarihi Enstitüsü (1933)”, Atatürk Yolu, S 27-28, 2001, s. 323.
TBMM Zabıt Ceridesi, C I, Devre II, s. 164.
3
Bengül Salman Bolat, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet
Bayramı Kutlamaları (1923-1960), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk
Araútırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2012, s. 66.
2
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yaptı÷ı görülmektedir ki, 10. yıla gelindi÷inde bu amaca ulaúıldı÷ı ve bu
fikrin cumhuriyet ile birlikte temellendi÷i kabul edilmektedir.4
Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarının gerçekleútirildi÷i dönemin siyasi
olaylarına bakacak olursak; bu dönemde Türkiye’nin dıú politikasında
özellikle Balkanlar’da hareketli günlerin yaúandı÷ı görülmektedir. Bu
dönemde, Türkiye’nin Balkanlar’daki eski toprakları üzerinde herhangi bir
iddiada bulunmadı÷ı ve Lozan Antlaúması ile tespit edilen “Status Quo”ya
ba÷lı bulundu÷u görülmektedir. 1930 yılında, Yunanistan ile mübadeleden
do÷an sorunlarını halleden Türkiye, bu tarihe kadar Balkan Devletleri ile
yaptı÷ı antlaúmalar ile bu ülkeler ile iliúkilerini düzeltmiúti. Yine bu döneme
kadar Balkan ülkeleri, kendi aralarında Balkan Savaúları’ndan artakalan
problemleri halletmek amacıyla ikili antlaúmalar yapmıúlar ve böylece
Balkanlar’da tam bir barıú ortamı sa÷lanmıútı.5
Esasen bu barıú ortamını bozan, øtalya’nın Balkanlar üzerindeki
iddialarına yönelik açıklamaları ve Bulgaristan’ın mevcut statükoya karúı
faaliyetleri olmuútur. Bu geliúmeler üzerine Üçüncü Balkan Konferansı’nın
ardından Türkiye ve Yunanistan 1933’ün Eylülünde “øçten Anlaúma Paktı”nı
imzalamıúlardır. Bu pakt, Balkanlardaki sınırların de÷iúmesinden yana olan
Bulgaristan’a karúı bir güvence oluúturmayı amaçlamıútır. Hakikaten,
Bulgaristan o dönemde, di÷er Balkan ülkelerinden farklı olarak “Status Quo”
ya karúı çıkan øtalya ile iliúkilerini geliútirmekteydi. Yine Türkiye 1933 yılı
içinde Romanya ve Yugoslavya ile de ikili anlaúmalar yaparak 1934’te
oluúturulacak olan Balkan Paktı’nın zeminini hazırlamıútır.6 Esasen 1933
tarihli Türk-Yunan antlaúmasında Türkiye’nin, Yunanistan’a sınırlarının
dokunulmazlı÷ı hakkında teminat vermesi, Yunan toprakları üzerinde hak
talebinde bulunan Bulgaristan’da tepkiyle karúılanmıú, bu durum
Türkiye’nin Bulgaristan’a karúı düúmanca bir tavrı olarak yorumlanmıútır.
Bunun üzerine, Bulgaristan’ın bu noktadaki úüphe ve endiúelerini ortadan
kaldırmak amacıyla, 20 Eylül 1933’te Baúbakan øsmet Paúa ve Dıúiúleri
Bakanı Tevfik Rüútü Bey Sofya’yı ziyaret etmiúlerdir ki bu ziyaret sırasında

4

Bolat, a.g.e., s. 91-94.
Olaylarla Türk Dıú Politikası (1919-1990), Siyasal Kitabevi Yayınları, 8. Baskı, Ankara,
1993, s. 99.
6
Dilek Barlas, “Atatürk Döneminde Türkiye’nin Balkan Politikası”, Atatürk Dönemi Türk
Dıú Politikası, AKDTYK, Atatürk Araútırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, s. 278-279.
5
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1929 tarihli Türk-Bulgar “Tarafsızlık, Uzlaúma ve Hakem Antlaúması” 5 yıl
süreyle uzatılmıútır.7
Bu durum esasen, cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarına çok az sayıda
davet edilen ülkelerden birisinin Bulgaristan olmasının nedenini daha net
ortaya koymaktadır. Bunun yanında Türkiye, Bulgaristan’ı kaybetmemek ve
Bulgaristan’sız bir Balkan Paktı’nın var olamayaca÷ını düúündü÷ünden
dolayı böyle bir giriúimde bulunmuútur denilebilir. Bu hareket yine “Yurtta
Sulh Cihanda Sulh Politikası”nın bir sonucu olarak de÷erlendirilebilir.
Bunun yanında, Bulgaristan’ın da Türkiye’nin dostlu÷unu kaybetmemek
düúüncesinde oldu÷u, cumhuriyetin 10. yıl kutlamalarına katılmasında, bu
kutlamalarda verdi÷i mesajlarda ve bu kutlamalara gösterdi÷i ilgide
görülmektedir.

Kuruluúundan Türkiye Cumhuriyeti’nin
Bulgaristan ve Türk-Bulgar øliúkileri

10.

Yılına

Kadar

Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yer alan Bulgar Prensli÷i 5 Ekim
1908’de Bulgaristan’ın Tırnova úehrinde ba÷ımsızlı÷ını ilan etmiútir.
Sınırlarını Trakya, Makedonya ve Ege Denizine do÷ru geniúletme çabası
içindeki bu Prenslik, Ekim 1912’de Osmanlı Devleti’ne savaú ilan etmiú ve
önemli topraklar elde etmiútir. Ancak Bulgaristan, I. Balkan Savaúı’nda elde
etti÷i toprakları, II. Balkan Savaúında, müttefikleri Sırbistan ve Yunanistan’a
bırakmak zorunda kalmıútır. Ayrıca, Dobruca Romanya’nın eline geçmiú,
Edirne úehri de Türkler tarafından geri alınmıútır.
I. Dünya Savaúı öncesi bloklaúmalarda, øtilaf Devletleri’nin
Bulgaristan’ı kendi yanlarına çekebilmek için ona birtakım vaatlerde
bulundu÷u, bunun karúılı÷ında ondan Türkiye’ye karúı savaú açarak kendi
yanlarında I. Dünya Savaúı’na girmesini istedikleri, Bulgar Dnes gazetesinin,
Rus diplomasisinin gizli arúiv belgeleri arasından sayfalarına taúıdı÷ı
“Bulgaristan 14 Haziran’a Kadar Türkiye’ye Saldırsın” baúlıklı yazısında
görülmektedir. øtilaf Devletleri’nin planına göre, Bulgarlara Ege Denizi’ne
bir çıkıú verilecek bu yer de Kavala olacaktı. Bunun üzerine Bulgaristan

7

Olaylarla Türk Dıú…, s. 101.
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Drama ve Serez kazalarını da istemiú bu istekleri de øtilaf Devletleri
tarafından uygun bulunmuútur. Tabi burada øtilaf Devletleri için bir sorun
görülmektedir ki bu Balkan Devletleri arasında dengeyi sa÷layabilmektir.
Bulgaristan’a bu yerlerin verilmesi Bosna-Hersek’in Sırplara verilmesine
ba÷lıdır. Bunun yanı sıra Yunanlılara verilecek øzmir ve çevresi de ayrı bir
sorun teúkil etmektedir. Çünkü bu topraklar úayet bu ülkelere verilecek
olursa, Bulgaristan daha büyük toprak talebinde bulunacak, bu durum
bölgede daha büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olacaktı. Tabi bu
arada, øtilaf Devletleri’nin Bulgaristan’a sundukları úart, bu topraklar
karúılı÷ında 14 Haziran-01 Temmuz tarihleri arasında Osmanlı Devleti’ne
saldırarak I. Dünya Savaúı’na girmesi idi. ùayet Bulgarlar bu süre zarfında
Osmanlı Devleti’ne karúı savaúa girmezse, øtilaf Devletleri Bulgaristan’a
verdikleri sözlerden vazgeçeceklerdi.8
Nihayetinde bu ittifak gerçekleúmemiú, Bulgaristan da Osmanlı Devleti
gibi Almanya’nın müttefiki olarak savaúa katılmıú, ancak her iki ülke
savaútan yenik ayrılmıútır. Osmanlı Devleti yıkılmıú, Bulgaristan ise önemli
toprak kayıplarına u÷ramıútır. Bulgaristan, son derece a÷ır hükümler içeren
Nöyyi, Osmanlı Devleti ise de Sevr Antlaúmasını imzalamıútır. I. Dünya
Savaúı sonrasında Türkler, Bulgarlar gibi kaderlerine razı olmayarak,
Anadolu’da Mustafa Kemal Paúa’nın önderli÷inde millî bir mücadeleye
baúlamıútır. Anadolu’daki bu mücadele Bulgaristan’da Aleksandır
Stamboliyski önderli÷indeki Çiftçi Partisi tarafından desteklenmiútir. Bu
dönemde Yunanistan’ın, Bulgaristan ve Türkiye’ye düúmanca politikaları da
Türkiye ve Bulgaristan’ı birbirine yaklaútıran temel etkenlerden olmuútur.
Esasen Bulgaristan’ın mücadelesi, kendisine daha önce vaat edilen ve
hatta Ayastafanos Antlaúması maddeleri arasında yer alarak resmi bir nitelik
taúıyan topraklara sahip olmak mücadelesi idi.
Ayastafanos’ta Bulgaristan’a vaat edilen sınırlar, Tuna’dan Ege
Denizine, Karadeniz’den Arnavutluk’a kadar uzanıyordu.9
øúte Bulgaristan, daha evvel kendisine vaat edilen, fakat sahip olamadı÷ı
bu topraklar üzerindeki hak iddiasından hiçbir zaman vazgeçmemiú ve bu

8
9

Dnes, 20 Yuni 1936, s. 3.
Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, 3. Baskı, Filiz Kitabevi, østanbul, 1985, s. 278-279.
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tarihten sonraki askeri ve siyasi mücadelelerinde, bu sınırlara ulaúmak
amacını gütmüútü.
Bu do÷rultuda Türk Millî Mücadelesi’nin kazanılmasından sonra, yeni
Türk Devletinin imzaladı÷ı Lozan Antlaúması, Bulgaristan’da da bazı
ümitler do÷urmuútur. Bulgaristan, I. Dünya Savaúı sonrası yenik devletlerle
imzalanmıú antlaúmaların revize edilebilece÷ini düúünmüútür. Daha Lozan
görüúmeleri devam ederken, Stamboliyski Hükümeti, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti ile müzakerelere giriúerek bir dostluk anlaúması
imzalamak istemiú, ancak Haziran 1925’te Stamboliyski’nin bir darbe ile
öldürülerek Çiftçi Partisinin iktidardan düúmesi üzerine bu anlaúma
yapılamamıútır.
Bundan bir süre sonra 1925 yılı Ekiminde iki ülke arasında diplomatik
iliúkiler kurularak bir anlaúma imzalanmıútır. Bundan sonraki süreçte iki
ülke arasındaki siyasi, sosyal, ekonomik iliúkiler geliúerek, iki ülke resmî
temsilcileri
arasında
karúılıklı
ziyaretler
yapılmıútır.
Türkiye
Cumhuriyeti’nin izledi÷i barıúçı politika do÷rultusunda, Bulgaristan’ın yanı
sıra di÷er Balkan ülkeleri ile de anlaúmalar yapılmıútır. Burada, 1930 yılında
Türkiye’nin Yunanistan’la mübadele sorununu çözmesi sonucu, Türkiye ile
Yunanistan arasındaki iliúkilerin geliúmesi Bulgaristan’ı rahatsız etmiútir.
Çünkü bu dönemde øtalya’nın güdümündeki Bulgaristan, revizyonist bir dıú
politika izleyerek, Türkiye hariç di÷er komúularından resmi olarak toprak
talep etmiútir. Türkiye’nin, Bulgaristan’ın da, oluúturulacak bir Balkan
Paktı’nda yer almasına büyük önem vermiú olmasına ra÷men, Bulgaristan’ın
revizyonist politikasından vazgeçmeyerek bir iú birli÷ine yanaúmaması iki
ülke iliúkilerini germiútir. Fakat Türkiye yine de tedbiri elden bırakmamıú ve
Bulgaristan’a karúı barıúçı politikasını sürdürmüútür.10

Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. Yıl Kutlamalarında Bulgaristan
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Türkiye’de, cumhuriyetin ilanının 10. yıl kutlamalarına sadece
Sovyetler Birli÷i, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan ve Yugoslavya’nın
katılmasına müsaade edilmiútir. Hatta Almanya’da bu kutlamalara bir
heyetle katılmak istemesine ra÷men buna müsaade edilmemiútir. Bu konuda
açıklama yapan dönemin Dıúiúleri bakanı Tevfik Rüútü Bey, cumhuriyetin
onuncu yıl kutlamalarına katılımlara izin veremeyeceklerini, sadece
Sovyetler Birli÷i’nin bu kutlamalara bir delegasyon ile katılmasına izin
verdiklerini, bunun da nedeninin, iki yıl evvel kendisinin Sovyet millî
bayramına katılması olarak açıklamıútır. Buna ra÷men bu kutlamalara
Balkan devletlerinin birer heyetle katıldı÷ı görülmektedir ki bunun nedeni o
sıralarda devam eden Balkan görüúmeleri ile açıklanabilir.11
Böylece, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluúunun 10. yılı Balkanlar’da
Balkan görüúmelerinin yapıldı÷ı kritik bir dönemde gerçekleútirilmiútir. Bu
kutlamalara Sovyet Rusya ve Balkan Ülkeleri davet edilmekle birlikte,
sadece Sovyet Rusya ve Bulgaristan resmi heyetlerle katılmıútır.
Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarına dönemin Türk- Bulgar iliúkilerini
yakından takip eden Bulgar ulusal gazeteleri, büyük ilgi göstermiúlerdir ki
bunu yayınladıkları de÷iúik yazı ve makalelerde görmek mümkündür.
Cumhuriyetin 10. yılı kutlamalarında Bulgaristan’ı Bulgar E÷itim Bakanı
Boyaciev, General Markov, Bulgar Çiftçi Birli÷i temsilcisi Boúnakov’un
yanı sıra Mustafa Kemal Paúa’nın Sofya’da askeri ataúe oldu÷u dönemdeki
eski dostlarından Bulgar milletvekili Dimitır Açkov temsil etmiútir.12
Bulgar heyeti, Türkiye’ye geldikten sonra yaptı÷ı açıklamada;
Türkiye’ye yaptıkları bu seyahatten ve özellikle cumhuriyetin 10. yılı
dolayısıyla Ankara’da yapılacak úenliklere katılacak olmalarından dolayı
memnuniyetlerini belirtmiúlerdir.13 Bu arada heyette bulunan General
Markov, Türkiye’yi görmedi÷i son yedi sene içindeki de÷iúimi gördü÷ünde
hayretini saklayamamıútır.14
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Tüm heyetlerin resmikabulü Büyük Millet Meclisinde gerçekleúmiú ve
misafirler burada Cumhurbaúkanı Mustafa Kemal Paúa’ya takdim edilmiútir.
Bulgar E÷itim Bakanı Boyaciev, resmikabulde, Mustafa Kemal’e,
cumhuriyetin 10 yıl zarfında kaydetti÷i ilerleme dinami÷ine Bulgaristan’ın
ve Bulgar halkının hayranlık duydu÷unu belirttikten sonra, Bulgaristan’ın,
cumhuriyetin 10. yılı sebebiyle Türkiye Cumhuriyeti ve bu cumhuriyeti
oluúturanları kutladı÷ını ifade etmiútir. Mustafa Kemal Paúa da buna
cevaben, Bulgaristan’a karúı her zaman sevgi besledi÷ini dile getirerek, iki
ülkenin dostlu÷u için her zaman çalıúmaya devam edece÷inin altını
çizmiútir.15
Ankara’da yapılan kutlamaları aktaran Borba gazetesi úunları
kaydetmiútir: “Her yer bayram havası içinde ve sokaklar bayraklarla
süslenmiú durumda. Temsili resimler sokakları süslüyor ve halka son 10
yılda cumhuriyetin kaydetti÷i ilerleme gösteriliyor. Köylüler úehirde
dolaúarak, Cumhuriyet Marúı’nı söylüyor ve Mustafa Kemal Paúa’nın
heykeline çiçekler bırakıyor.”16
Bulgar heyetin Ankara’da dikkatini özellikle Türk askerleri çekmiú ve
Bulgarlar, Türk ordusunun gücüne, disiplinine ve uzun boylu askerlerine
hayran kalmıútır. Kutlamalardan sonra Askeri Kulüpte de heyetler için bir
balo düzenlenmiútir. Balo sonrası Bulgar milletvekili ve Mustafa Kemal
Paúa’nın eski dostlarından milletvekili Açkov’un, Sovyet Rusya temsilcisi
Voroúilov ile beraber Mustafa Kemal Paúa’nın koluna girmesi orada bulunan
herkesin dikkatini çekmiútir. Bakan Boyaciev’in dikkatini çeken bir durum
da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları sırasında yüzlerce okul ve yerel
enstitünün açılıúının yapılmasının yanı sıra, bir o kadarının da temelinin
atılması olmuútur.17
Cumhuriyetin kuruluúunun 10 yılı münasebetiyle “Ankara’daki ùeref”
baúlı÷ı ile Bulgar Ajansı Müdürü Trayko Popov, Bulgar Hükümetine
yakınlı÷ı ile bilinen Utro gazetesinde kaleme aldı÷ı bir makalesinde úunları
dile getirmiútir: “On yıl önce bugün bir imparatorlu÷un yıkılıp yerine yeni ve
modern bir devletin do÷masına sadece birkaç gün kalmıútı. Ankara’da,
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önümüzdeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının amacı ülkedeki çelik gibi
iradeyi ve yenilmez Kemalizm ruhunu tüm dünyaya bir kez daha
göstermektir. Bu yeni devlet nazariyesi, kadercili÷in ülkesini, kimsenin
baúaramadı÷ı bir darbe ile de÷iútirdi. Mustafa Kemal’in baúta oldu÷u bir
avuç vatansever, insan gücünün sınırı olmadı÷ını gösterdi.
Bir dizi acımasız ve baúarılı savaútan sonra Mustafa Kemal Paúa
kendini, Türkiye’yi yeniledi÷i daha geniú bir çalıúma alanı içinde buldu.
Modern ülkelerdeki dayanaklardan yoksun bu ülke, yeniden inúa edilmeliydi.
Ancak O’nun dayanabilece÷i ne güçlü bir idari teúkilatı ne de bilinçli ve
e÷itimli halkı vardı. Ordu, biricik ümitti.
Genç Türkiye’nin önderi, öncelikle halkını e÷itme görevini üstlendi.
Cumhuriyetin ilanından sonra teokratik devlet yıkıldı. Art arda ve
birbirinden güçlü reformlar yapıldı. Bu ülkede, geçmiúle bugün arasındaki
büyük farkı körler bile görür. E÷itim ve kültüre susamıúlık her yerde
görülüyor. Çöller bereketli tarlalara dönüúüyor. Her yere modern kara ve
demiryolları inúa ediliyor. En ulaúılmaz yerlere bile yeni yerleúim yerleri
kuruluyor. Önceleri tembelli÷in mikrobu olan bu ülkede, artık çalıúkanlı÷ın
bereketi var. Yeni bir ruhla e÷itilen gençler cumhuriyet davasına sadakatle
ba÷lı. Mustafa Kemal Paúa bununla gurur duyabilir. Yeni bir kültürün
temellerini attı ve bu alanda dev adımlarla ilerliyor. Mücadele, Gazi’nin
maddi ve manevi prensipleri yerleúene kadar devam edecek. Gençlik bu
yolda yürümeye hazır. Bunun karúılı÷ında daha büyük baúarılar
kazanılacak.
Yeni cumhuriyet, uluslararası aile içinde de kıskanılacak bir yere sahip.
Barıúçı siyaset izleyen Türkiye’nin, komúularıyla barıú içinde yaúama iste÷i
de÷iúmeyecek. Yarıú için sahneye daha geç çıkan bu halk, di÷er halkalarla
kültür ve ilerlemede tükenmeyen bir yarıú içinde. Komúumuzun baúarılarına
içtenlikle seviniyor ve baúarılarının meyvelerini toplamaya devam
edeceklerine inanıyoruz. Vatanlarının ismini halkların kültür tarihine
ebediyen yazdıracaklar.”18
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Popov, bu 10 yıllık süreç içerisinde Türkiye’deki geliúmeleri ve onun
mimarı olan Mustafa Kemal Paúa’yı bu yazısı ile överek, Türkiye’nin bu
geliúmelerle, medeniyet âlemi içerisinde yerini aldı÷ını belirtmiútir.
Türkiye Cumhuriyeti’nin 10. yılı 29 Ekim’de Bulgaristan’ın baúkenti
Sofya’da Bulgar-Türk Dostluk Cemiyeti tarafından Ticari-Endüstri
Kamarası salonunda da kutlanmıútır. Kutlamada, Türkiye’nin Sofya Elçisi
Kamil Bey de hazır bulunmuúlardır. Cemiyet Baúkanı Prof. Petko Stoyanov
yaptı÷ı konuúmada, Türkiye’nin tam modernleúmesine iúaret ederek ve
Türkiye’nin özellikle ekonomi alanındaki baúarısına dikkat çekerek,
Türkiye’nin en dengeli bütçeye sahip olan devletlerden biri oldu÷unu
söylemiútir. Tevfik Kamil Bey de gösterilen bu ilgi ve saygıya teúekkür
etmiú, iki ülkenin siyasi amaçlarındaki tam uyumundan bahsetmiútir. Daha
sonra söz alan Cemiyet baúkan yardımcısı ve Bulgaristan’daki Rehber
gazetesi redaktörü Mehmet Celilov, cumhuriyetin önderinin verdi÷i
mücadeleden ve bu mücadelede karúısına çıkan güçlüklerden bahsetmiútir.
Bulgaristan Merkez Kooperatif Bankası Müdürü Pandov da Bulgaristan’ın,
Türkiye’de ortaya çıkan kooperatifçilik hareketinden duydu÷u memnuniyeti
kaydetmiútir.19
Bu kutlama programı Türk basınında da yer bulmuú ve 31 Ekim tarihli
Milliyet Gazetesinde Stayanov’un; Türkiye’nin mevcudiyetinin ilk on
senesinde bütün sahalarda muazzam faaliyetler gösterdi÷ini ve milli birli÷i
için sa÷lam temeller atmayı baúardı÷ını ve bilhassa maliyenin düzenlenmesi
konusunda Türkiye’nin baúarısını öven konuúmasına yer vermiútir. 20
Dönemin aúırı sa÷ gazetelerinden Slovo gazetesinde, cumhuriyetin 10
yılı münasebeti ile yayımlanan bir makalede úunlar dile getirilmiútir:
“Viyana bozgunundan sonra Osmanlı ømparatorlu÷u devamlı bir çöküú
içinde idi. øslam ideolojisi içinde körleúmiú Türkler, Avrupa medeniyetinin
kazanımlarını kullanamadılar. Bu medeniyetle uzun süre temas etmelerine
ra÷men, yeni ve modern bir devlet düzeni oluúturamadılar. Büyük ve
incelikli “Do÷u Sorunu” oldukça ilgi çekiyor ve imparatorluk birçok ülkenin
iútahını kabartıyordu. Bu yüzden de Türkler, Avrupa emperyalizm tarihinin
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son asırlarında hemen tüm savaúların talihsiz iútirakçileriydi. Sevr
Antlaúması, Osmanlı’nın ihtiúamı için en ölümcül hükümdü.
Mustafa Kemal bu ümitsiz zamanda, vatan topraklarını ya÷malayanlara
karúı direniúi organize etti. Daha sonraları O’nun teúebbüsü ile orduya
dönüúecek olan Anadolu Ulusal Hareketi do÷du. Düúmanların, sadece
acımasız antlaúma hükümlerinin de÷il, aynı zamanda iúgalci ordular ve
sultanın baúta oldu÷u baúkent østanbul’un da oldu÷u göz önünde
bulundurulursa, bu hareketin yöneticilerinin kahramanlıkları daha iyi
de÷erlendirilebilir.
Her úeyden önce, Mustafa Kemal’in baúkanlık etti÷i yeni Meclis
Hükümeti, a÷ır iki yıl boyunca güçlükler karúısında onuru ile direnerek,
mücadeleyi zaferle sonuçlandırdı. Savaú, Yunan ordusu için tam bir felaketti.
Lozan Antlaúması, Anadolu mücadelesinin tacı ve mücadeleyi yaratanların
bir gururudur. Bu antlaúma, Sevr’in utanç verici prangasını kopararak,
Türkiye’yi galiplerle eúit seviyeye getirdi. Ancak Mustafa Kemal sadece
vatanın kurtarıcı olma úerefi ile yetinmedi. Bu úereften cesaret alarak,
etrafını sarmıú ordu ve meclisteki sadık ve aydın taraftarları ile modern Batı
ülkelerini örnek alarak, yeni bir devlet düzeni kurmayı kendine amaç edindi.
Cesur bir darbe ile saltanat ve halifeli÷i kaldırdı. ùer’i kurumları yıktı.
Kadın, yaúma÷ı çıkararak yarı köle olma durumundan kurtuldu.”21
Yine, Zname gazetesi yayınladı÷ı bir yazıda østanbul’daki kutlamalara
úöyle yer vermiútir: “Cumhuriyet’in 10 yılı kutlamaları görkemli bir úekilde
yapılıyor. Tüm evlerin kapı ve pencerelerinde bayraklar dalgalanıyor.
Yabancı tebaa, Türk bayraklarının yanı sıra kendi milli bayraklarını da
asmıútı. Her yer ıúıl ıúıl aydınlatılmıútı. Gemiler, özellikle de askeri gemiler
Dolmabahçe’ye do÷ru konumlanmıútı. ùehirden denize ve denizden úehire
manzara muhteúemdi. Üç gün üç gece boyunca tüm caddeler insanlarla
dolup taúmıútı. Tramvay hatta otomobillerde yer bulmak zordu. Bu
kutlamalarda, sanki cumhuriyetin büyük mührü bir kez daha vurulmuútu.”22
Cumhuriyet’in 10 yılı østanbul’daki Ohri Metropoliti Boris
Baúkanlı÷ındaki Bulgar Ekzarhlı÷ında da kutlanmıútır. østanbul’daki Bulgar
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kolonisinden temsilcilerin de yer aldı÷ı ayinde, Gazi Mustafa Kemal ve
arkadaúlarına olan saygı dile getirilerek, Onların büyük eserinden
bahsedilmiútir. Ayrıca Bulgar çocukları Türk Millî Marúı’nı söyleyerek,
Türkçe úiirler okumuútur.23
Dönemin tirajı en yüksek gazetelerinden Zora gazetesinde, Pavel ùatev
adlı yazar, “Yeni, Cumhuriyetçi Türkiye” baúlı÷ındaki yazısında úunları
yazmıútır: “Galibiyetten hemen sonra Türkiye’de tam anlamıyla bir devrim
gerçekleúti. Dünya’nın hiçbir yerinde fazla kan akmadan böyle bir devrim
gerçekleútirmiú bir ülke daha yok. Türk ulusal devrimi Fransa ve Almanya
gibi ülke devrimlerinden farklıdır. Türk devrimi siyasi bir devrimdir.
Devletin yönetim úekli de÷iútirilerek, din devletten ayrıldı. Siyasi kurumlar
yeniden yapılandırılarak, tüm dini kuruluúların malları kamulaútırıldı.
Devrim; köhneli÷in, tembelli÷in ve fanatizmin destekçilerini birer parazit
gibi da÷ıttı. Çünkü onlar, kendi gelenek ve görenekleriyle, terakki, fen ve
ihtisas asrı olan 20. asırda ülkenin kültürel ve ekonomik geliúimini
engelliyorlardı.
Cumhuriyet Türkiyesi’nin ülkeyi yabancı istiladan
kurtardıktan sonraki amacı, siyasi, ekonomik, kültürel, her alanda tam bir
ba÷ımsızlık kurmaktı. Sonraki amaç ise, Türk ulusal sınırları içinde bir Türk
ulusal kültürü meydana getirmekti.
Cumhuriyetçi Türkiye’de sadece hayatın dıú görünümünün de÷iúti÷i
zannedilmesin. Türkiye’deki devrim, bir Türk ruhunu ve Türk maneviyatını
meydana getirmeyi amaçlayan gerçek ve manevi bir devrimdir.
Türkiye, hem iç hem de dıú siyasette baúardı. Kültürel ve ekonomik
geliúim için, hem halkına hem de Türkiye dıúındaki aynı ırk, dil ve kültürden
birkaç milyon soydaúına geniú alan açtı.
Türkiye’nin nüfusu 13 milyon 749 bin 211’dir. Yüz ölçüm olarak
Fransa’dan büyük de÷il. Yer altı ve yer üstü zenginlikleri bakımından tüm
Balkan ülkelerini geçiyor. Bütçesi 12-13 milyar leva ve son iki yılda en
dengeli bütçeye sahip ülke. Türkiye’nin de borçları az de÷il. Fakat Türkiye,
sahip oldu÷u yer altı zenginlikleri planlı ve ekonomik bir programla ve Türk
devlet adamları, ekonomist ve finansmanları sayesinde kısa zamanda tüm
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a÷ırlı÷ı ile hafifleyecek ve Türk halkı Sultanlardan kalan kötü ekonomik
esaretten kurtulacak. Türkiye de Dünya ekonomik bunalımından etkilendi.
Ancak inkâr edilemez ki, Dünya savaúından sonra ma÷lup olan ülkelerle
kıyaslandı÷ında Türkiye’nin durumu çok iyi. Türkiye bu durumunu,
bazılarının iddia etti÷i gibi co÷rafi konumuna de÷il, sadece yöneticilerinin
dehasına borçlu.”24
Bulgaristan’ın sosyalist gazetelerinden Mir gazetesinde, Hristo
Bruzitsov’un “ 10. Yıl Yeni Türkiye” baúlı÷ı ile úöyle bir makalesi
yayımlanmıútır. Bu makalede Bruzitsov úunları söylemiútir: “10 yıl önce
bugün, Sakarya’nın küllerinden Anka kuúu gibi yeni bir devlet ortaya çıktı.
Çürümüú ve eski köhneli÷i anımsatan her úey bir çırpıda yok edildi. Hatta
sultanlar tarafından, devletin dayana÷ı olarak gösterilen Halifelik bile yok
edildi. Kendisine, haklı olarak “Gazi” denilen, Kemal Paúa’nın inkılâpları
birbiri ardına geldi. ønkılâpların hepsi birbirinden cesurdu ve her biri büyük
hayranlık uyandırıyordu.
Yeni Türkiye’nin hâkimi bir cerrah gibi çalıúıyordu. Alıúılmadık
kombinasyonlar yapıyordu; Sovyet Rusya ile dostluk, ancak Bolúevizm’le
mücadele. Ülkedeki inkılâp planlarının baúarılı bir úekilde yürümesi için
sınırlarda güvenlik.
Düúmanlar ortaya çıktı, ne zaman çıkmadılar ki? Ama Kemal Paúa’nın
inkılâpları, Türkiye ve insanlı÷ın umum kültürü için öyle faydalı idi ki,
karúıtlar hiçbir yerde destek bulamazdı. Tek tek asırlık kurumlar ortadan
kaldırılıyordu; Halifelik, Harem, Arap Alfabesi. Ancak büyük inkılâpçı, her
büyük deha gibi en ufak ayrıntılarla da ilgilendi ve Türkiye sadece eski
kurumlarını de÷iútirmedi, dıú görünümünü de de÷iútirdi. Artık ülkede, fes,
ferace, çalma, köçek gibi geçmiúe dair çirkin, ama yine de insan
muhafazakârlı÷ının ürünü olan hiçbir úey görülmüyordu. ønkılâpçı, hep bu
istikamette ilerledi.
øyi bir psikolog olarak, ülkede dans kurslarının açılması talimatını
verdi. O, ne istedi÷ini çok iyi biliyordu. Türkün ve özellikle de Türk kadının
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úimdiye kadarki kapalılı÷ından mümkün oldukça çabuk bir úekilde
uzaklaúması.
En zor úey olarak görülen bir ulusun yüre÷ini de÷iútirmek, idari
de÷iúikliklerle geldi. Ancak temel, Sakarya’da atılmıútı. Kim devletin
kurtarıcısına karúı çıkabilir? Mustafa Kemal olmasaydı, Türkiye bugün
dünyada kötü durumda olan devletlerin en kötüsü olacaktı. Sevr Antlaúması,
zaten çökmüú Türk devletini tamamen yok ediyordu. Bir defa içte baúarmıú
Türkiye, savaúlarda halledilememiú ya da savaúlardan sonra ortaya çıkmıú
dıú sorunları da ele aldı. Çok kısa bir sürede, içteki tempoya cevap veren bir
çabuklukla, Türkiye, sadece komúu ülkelerle de÷il, Avrupa kuvvetleri ile de
temasa geçti. øsmet Paúa ve Rüútü Bey’in isimleri gazete manúetlerinden
inmiyordu. Türkiye’nin prestiji yükseldi. “Hasta Adam”dan eser kalmadı.
Türkün yeni yüre÷i, madem ülkesinin faydasına idi, Yunan’a karúı olan
nefretini yenmeyi de baúardı. Ancak Kemalizm dıúta, mütevazılı÷ı ile
kazandı. Bazı ülkeler gibi kendini bir ihraç ürünü gibi pazarlamadı. Bu
mütevazılı÷ı onu daha da yüceltti. 10 yıldır tüm kültür dünyasının bu Türk
gücüne karúı besledi÷i sempati, iç ve dıú darbelerden çok çekmiú Türk halkı
için en büyük arma÷an.”25
Ankara’daki kutlamaların sona ermesinden sonra Bulgar delegasyonu
østanbul’a dönüú yolunda tren garında Türk Dıúiúleri Bakanı Tevfik Rüútü
Bey, Türk Milli E÷itim Bakanı Hikmet Bey, Cumhuriyet Halk Partisi
Sekreteri Recep Bey’in yanı sıra çok sayıda üst düzey memur tarafından
u÷urlanmıútır. U÷urlama heyetinde yer alan bir askeri birlik de Bulgaristan
lehine tezahüratta bulunmuútur.26
Bulgar basınında Türkiye’ye yönelik de÷erlendirmelere genel olarak
bakıldı÷ında; özellikle Türkiye’deki son 10 yıllık süreçteki de÷iúime
de÷inildi÷i görülmektedir. Türk ordusunun gücünden, Millî Mücadele’deki
baúarısından, Türk Devrimi’nin kendine has özelli÷inden, Türkiye’nin
ekonomisinin düzenlenmesindeki baúarıdan, barıúçı siyasetinden, eski ile
ba÷larını tamamen kopararak ve Batı’yı örnek alarak modern bir ülke haline
gelmesinden bahsedilmektedir. Bir bakıma, halkın e÷itimi ile kendisini

25
26

Hristo Bruzitsov, “10 Godini Nova Turtsiya”, Mir, S 9889, 28 Oktomvri 1933, s. 1.
Borba, S 3754, 3 Neomvri, s. 1; Kambana, S 46, 3 Neomvri 1933, s. 1.
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geçmiúe ve kadercili÷e ba÷layan prangaları kırarak modern bir ülke haline
gelme sürecine vurgu yapılmaya çalıúılmıútır.
Balkanlarda yaúanan bu sıkıntılı günlere ra÷men Bulgaristan’ın,
Türkiye’de Cumhuriyetin 10. yıl dönümü kutlamalarına bu denli ilgi
göstermesinin ve gerek devlet adamları ve gerekse Bulgar basını tarafından
böylesine dostane açıklamalarının nedeni olarak, Türkiye’nin ittifakını
kaybetmemek ve dostluk iliúkilerini devam ettirmek oldu÷u söylenebilir.
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SONUÇ
Türkiye’de, cumhuriyetin ilanının onuncu yıl dönümü kutlamalarına
büyük önem verilmiútir. Örne÷in; bu tarihe kadar olan Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları sadece bir gün 29 Ekim günü yapılırken bu yıl yapılan
kutlamalar üç gün boyunca sürmüú, bu yıl yapılacak kutlamalarla ilgili
olarak özel bir kanun çıkarılmıútır. Bunun yanı sıra, Atatürk’ün 10. Yıl
Nutuk’u ve Faruk Nafiz Çamlıbel ve Behçet Kemal Ça÷lar tarafından
yazılıp, Cemal Reúit Rey’in besteledi÷i 10. Yıl Marúı da bu yıl yapılan
kutlamaların unutulmayan yönleri olmuútur.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu yıl yapılan kutlamalara neden bu
kadar büyük önem vermiútir? Bunu; øtilaf Devletleri’nin Türklerin Millî
Mücadele ve Lozan’da kazandı÷ı baúarıların sürekli olmayaca÷ına
inanmaları ve cumhuriyetin kazanımları noktasında düúünmek gerekir.
Birincisinde øtilaf Devletleri’nin beklentileri boúa çıkmıú, ikincisinde ise 10.
yıl sonunda cumhuriyetin, yeterli olgunlu÷a ulaútı÷ı ve millî egemenlik
anlayıúının toplumda yerleúti÷i ve hür düúünebilen bir Türk toplumu
oluúturuldu÷u söylenebilir.
øçte sorunlarının büyük bir kısmını halleden ve yakın ve uzak komúuları
ile de barıúçı politikalar izleyerek iliúkilerini geliútirmeye çalıúan Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin bu geliúim süreci dikkat çekicidir. Türkiye, onuncu
yılda iúte bu süreci ortaya koymaya çalıúmıútır.
Buna büyük ilgi gösteren devletlerden birisi de Bulgaristan olmuútur.
øzledi÷i politikalarla Balkanlarda neredeyse yalnız kalan Bulgaristan,
Türkiye gibi bir müttefikten vazgeçmek ve yaúanan her türlü olumsuzlu÷a
ra÷men Türkiye’nin dostlu÷unu kaybetmeyi istememiútir. Bu nedenle
Bulgaristan’ın, Türkiye’de cumhuriyetin ilanına büyük ilgi gösterdi÷i ve bu
úekilde Türkiye ile iliúkilerini sıcak tutmaya çalıútı÷ı söylenebilir.
Bu dönemde Bulgar gazeteleri, Türkiye Cumhuriyeti’ndeki on yıllık
geliúim sürecine vurgu yaparak, Türk Devrimi’nin kendine has özelli÷inden,
Türkiye’nin yakın ve uzak komúuları ile uyguladı÷ı barıúçılık politikasından,
kendisini geçmiúin köhneli÷ine ba÷layan kurum ve kuruluúlardan,
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adetlerden, kurallardan, yaúam özelliklerinden kurtulmasını ve modern
dünyanın bir parçası olması azminden övgüyle söz etmiúlerdir.
O dönemde Balkan görüúmelerinde yaúanan olumsuzluklara ra÷men
Türkiye’nin cumhuriyetin onuncu yıl kutlamalarına Bulgaristan’ı davet
etmesi ve Bulgaristan’ın da bu daveti büyük bir istekle kabul etmesi ve
verilen dostça mesajlar, hem Bulgaristan ve hem de Türkiye tarafından
birbirlerine duydukları ihtiyaç do÷rultusunda, birbirinden vazgeçmemek ve
birbirinin dostlu÷unu kaybetmemek için bir fırsata dönüútürülmeye
çalıúılmıútır.
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