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TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI’NA
GÖNDERİLECEK YAZILARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

1. Türk Dünyası Araştırmaları iki ayda bir yayınlanır. Gönderilen yazılar yazı kurulundan ve hakem

heyetinden geçtikten sonra yayınlanmak üzere sıraya konulur. Prensip olarak, “Türk Dünyası Araştırma-

ları” ve  “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde çıkan yazılar ve  Türk Dünyası Araştırmaları Vak-

fı’nca yayınlanan kitapları kaynak olarak gösteren yazılara öncelik verilmektedir.

2. Yayın Kurulumuzca, “Türk Dünyası Araştırmaları” ve “Türk Dünyası Tarih Kültür” dergilerinde

yayınlanacak araştırmalarda: Orta Asya: Türkistan; Maveraü’n-Nehir: Aşağı Türkistan; Amu-Derya: Seyhun;

Sir-Derya: Ceyhun;  Türki Cumhuriyetler;  Türk Cumhuriyetleri  gibi milli terimlerimizin kullanılması uygun

görülmüştür. Yazarlar, yayın kurulumuz tarafından yayınlanacak yazılarda, bu terimlerin otomatik olarak

değiştirilebileceğini kabul etmiş sayılırlar.

Yazarlar mektup ve elektronik posta adreslerini de bildirmelidir.

3. Makale Metni: A4 boyutunda (29.7x21 cm) kâğıtlara, MS Word programında, Times New Roman

veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, 1.5 pt satır aralığında yazılmalıdır. Dipnotlar 8 punto (normal)

Times New Roman Türk fontu ile dizilmelidir. Sayfa kenarlarında 3'er cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar nu-

maralandırılmalıdır. Paragraflar 1 cm (4 karakter) içeriden başlatılmalıdır. Makaleler PC uyumlu Microsoft

Word veya “.doc” uzantılı  belge oluşturmaya elverişli  herhangi bir kelime işlem programında yazılarak

e-posta adresimize ve CD kaydı ve iki nüsha kâğıt çıktısıyla adresimize gönderilmelidir. Eski harfli metinler

Universal Word ve benzeri programda yazılmış olmalıdır. Yazarlar istedikleri transkripsiyon sistemini kul-

lanabilirler. Ancak dizgi imkânları da göz önünde bulundurularak, mümkün olduğunca Türkiye'de yaygın

olarak kullanılan transkripsiyon sisteminin kullanılması gerekir. Özel bir yazı karakteri kullanılmış ise, bel-

geyle birlikte söz konusu karakterlerin fontlarının da gönderilmesi gerekmektedir.

Metin içinde vurgulanması gereken kısımlar, koyu değil eğik harflerle yazılmalıdır. Alıntılar eğik harf-

lerle ve tırnak içinde verilmeli; beş satırdan az alıntılar satır arasında, beş satırdan uzun alıntılar ise satırın

iki yanından 1 cm içeride, blok hâlinde, 1 satır aralığıyla ve 9 punto ile yazılmalıdır.

4. Makale içi başlıklar: Makalede, konunun işlenişine göre rakam-harf sistemi esas alınarak ana, ara

ve alt başlıklar kullanılabilir.
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5. Türk Dünyası Araştırmaları’nda yayımlanmayan yazılar, istek hâlinde iâde edilebilir.

6. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi’nin dili Türkiye Türkçesi’dir. Gerek görüldüğü hallerde, Çağ-

daş Türk lehçelerinde yazılmış yazılara da yer verilir. Yazılarda kullanılacak şekil, resim vb. malzemenin

orijinallerinin yüksek yoğunlukta taranmış “jpeg” formlarının veya kaliteli fotoğraflarının gönderilmesi

şarttır.

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.

8. Kaynak gösterme: Dipnotlar, atıf ve açıklama için kullanılabilir. İki hâlde de sayfa altında göste-

rilir. Bir eserin ilk kullanımında kaynak ve yazar adının tam künyesi, aynı yazarın birden fazla eserinden

yararlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve ba-

sım yılı tercih edilebilir.

Örnek: Prof. Dr. Turan YAZGAN, İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları, Türk Dünyası Araştırmala-

rı Vakfı Yayını, 2. Baskı, s. 135, İstanbul 2011.

9. Kaynaklar: Makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar,  yazarların  soyadları

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: TÜRKDOĞAN, Prof.  Dr.  Orhan, “Günümüzde Toplumsal  Şiddet  ve Kültürel  Boyutları”,  Türk

Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 35, Cilt: 102, Sayı: 203, Mart-Nisan 2013, s. 9-45.

Not: Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi'ne göndereceğiniz makalelerinizi makale.turan.org.tr ad-

resine girerek gönderebilirsiniz.

ISSN: 0255-0644

«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI»
Bakanlar Kurulu'nun 20.7.1980 tarih ve 8/1307 sayılı kararıyla kamu yararına hizmet veren vakıf olarak kabul

edilerek vergi muafiyeti tanınmış olan 
«TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI VAKFI»nın hakemli, uluslararası, süreli ilmî yayın organıdır.
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Öz 

Birinci Dünya Savaşı’na İtilaf Devletleri safında giren Rus Çarlığı, 

Batı cephesinde ciddi kayıplar vermiştir. Bunun sonucunda 1916’da çı-

kan kararname ile o güne kadar ikinci sınıf vatandaş olarak görülen ve 

askerlik hizmetinden muaf tutulan Müslüman Türklerden (Kırgız, Öz-

bek, Türkmen, Kazak) 500 bin kişi silâhaltına çağrıldı. Barış döneminde 

uzun yıllardır farklı muamele gören Türkler, Rus Hükümeti’nin bu çağ-

rısını reddettiler. Bu bahaneyle Rus Hükümeti Türklere karşı bir katli-

ama başladı. 

Bu çalışma, Türklerin Ruslara karşı geliş nedenleri ile mücadelelerini 

ele almaktadır. 

Anahtar kelimeler: Bolşevik İhtilâli, Türkistan Türkleri, Çarlık Rus-

ya, Komünist Parti, Hayal Kırıklığı. 

Abstract 
Turkestan Turks And Disappointment In Revolution 

Bolshevik 1917 

The Czardom Russia, involved in the First World War on the side of 

Entente Powers, suffered heavy losses in the western front. This was a 

result of issuing an Imperial Decree in 1916, to call about 500.000 rec-

ruits from the Muslim Turkish communities in Turkestan (Kyrgyz, Uzbek, 

Turkmen, Kazakh) who were treated until that time as second class citi-

zens who were exempted from the military service. The Turkish people, 

discriminated for long in times of peace, refused to obey this appeal of the 
                                                           
* Fırat Üniversitesi İnsanî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü, Elazığ. 

9



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

Russian Government. Hereby, The Russian government under the pretext 

of this refusal started massacres against the Turkish people. 

This study focuses on the causes of revolt of Turks against The Czar-

dom Russia. 

Key words: Bolshevik Revolution, Turkestan Turks, Czardom Russia, 

Communist Party, Disappointment. 

Giriş 

Tarihin en büyük imparatorluklarının kurulup geliştiği, en önemli 
medeniyetlerin karşı karşıya gelip çarpıştığı veya kaynaştığı, uzun süre 
bilim ve düşünce alanında önemli adımların atıldığı merkezlerden biri 
olan Türkistan, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik açıdan uluslararası sis-
temin değişimlerini ve dönüşümlerini de doğrudan tecrübe etmiş bir böl-
gedir. Dünyanın bazı bölgeleri her dönemde büyük devletlerin nüfuz mü-
cadelesine sahne olmuştur. Nüfuz alanı haline getirilebildiği takdirde hâ-
kimiyeti sağlamlaştıran, güce güç katan ve kontrol imkânını arttıran böl-
gelerin en önemlisi, konumuzu teşkil eden Türkistan’dır. Türkistan, st-
ratejik bölge bakımından çok önemlidir. Stratejik açıdan her zaman de-
ğerli görülmüş olan bu coğrafi alana hâkim olmak, zaman zaman bir 
amaç olmuş, zaman zaman da daha büyük amaçlara ulaşabilmek için 
araç olarak görülmüştür. 

Türkistan’da zihniyet değişiminin yaşandığı ve yaşanmaya zorlandığı 
politikaların önemli farklılıklar arz ettiği kırılmaları dönemlere göre ayı-
rabiliriz: Birincisi, Türkistan devletlerinin ve toplumlarının İslâm’ı kabul 
etmesi sureti ile yaşanan zihniyet değişimleridir. İkincisi, İslâm’ın temsil 
kabiliyetinden kültüründen mahrum kalmaya başladığı Çarlık Hâkimi-
yeti dönemi, üçüncüsü Sovyetler Birliği’nin büyük bir baskı ve zorlama 
ile gerçekleştirmeye çalıştığı komünistleştirme dönemidir. 

Bolşeviklerin önderliğinde gerçekleştirmeye çalışılan bu dönem, 20. 
yüzyıl tarihini biçimlendirmekle kalmamış aynı zamanda tarihte ilk defa 
dünya çapında kitlesel bir zihniyet depremine, karşılıklı umut ve korku-
lar doğuran bir dönüşüme yol açmıştır. 20. yüzyılın ilk çeyreği siyasî dü-
şünceler açısından bugünü de belirleyecek olan köklü siyasî düşüncele-
rin teşekkül ettiği, düşünceleri hayata geçirme imkânı buldukları canlı 
ve coşkulu bir kesit olarak tarihe iz bırakmıştır. Bu bağlamda çalışma-
mızda, 1917 Bolşevik İhtilâli ile birlikte Türkistan Türklerinin hayatının 
değişim sürecini incelemeye çalışacağız. 

Bolşevik İhtilâli Öncesi Türkistan’daki Milliyet Politikası 

Rusya’nın 1552’de Kazan’ı 1556’da ise Astrahan’ı işgal etmesi Türkis-
tan’ın kapılarını Rusya’ya açmıştır. Rusya 200 yılda beş misli daha bü-
yümüştür. Rusların amacı, Türkleri yavaş yavaş yok etmek ve ülkeyi 
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ahali bakımından Ruslaştırmaktı. Rusya, Çar I. Petro dönemine kadar 
Türkistan’da ciddî bir yayılma politikası gütmemiş, ilk defa I. Petro1 Tür-
kistan’ı ele geçirme projesi tasarlamış 1715 ve 1717’de iki sefer düzenle-
miştir. Böylece Moskova’da knezlik statüsünden kurtulan Ruslar yavaş 
yavaş Batı Türkistan’ı istilaya başlamış,2 1734’den itibaren de Türkis-
tan’ın bozkır vilayetlerinde hâkimiyet tesis etmişlerdir. Türkistan Genel 
Valiliği ve Step Genel Valiliği adı altında idareyi ele geçirmişlerdir 1552 
yılından itibaren başlayan bu süreç, sadece savaş ve diplomasiyi değiş-
tirmemiş, aynı zamanda sömürgeleştirme, kısmî asimilasyon ve sayısız 
etkileşim şekillerini de beraberinde getirmiştir.3 

Dönemin önemli şarkiyatçılarından Nikolay İvanoviç İlminsky (1822-
1891)4 ve beraberindeki bir grup akademisyenin geliştirdiği milliyetler 
politikası stratejisine paralel olarak bölge halklarının hiçbir zaman var 
olmamış özgün tarihleri ve dilleri inşa edilmiştir. İlminskiy ilk olarak, 
gayrı Rus toplulukların eğitilmesi ve Ruslaştırılması için kendi metodu-
nu uygulayabileceği bir okul düşünmüş ve bu düşüncesini Kazan’da 
Kreşen Tatar Okulu projesiyle faaliyete geçirmiştir.5 Bu proje ile Türkle-
rin birbirlerinden farklılaşmaları amaçlanmıştır. Milliyetler politikası, İl-
minskiy’nin ilk çalışmalarından itibaren Kafkaslarda ve Türkistan’da çe-
şitli sunî halkların oluşturulması, toprağa ve dile bağlı bir sınıflandırma 
yapılması, son aşamada ise siyasal ve stratejik bir mantıkla toprakların 
bölünüp ayrıştırılarak yönetilmesi üzerinde durulmuştur.6 Bu politika 
sonucunda, aynı soydan gelen, aynı dili konuşan insanlar arasındaki 
                                                           
1 Ayrıntılı bilgi için bkz., Kezban Acar, Başlangıçtan 1917 Bolşevik Devrimine Kadar Rusya 
Tarihi, s. 123-141, Ankara 2004. 
2 Roj Sultan Khan Bhatly, Russıa: The Tradıtıonal Hegemon In Central Asıa, http//sam.gov. 
tr/wp-content/uploads2012. 
3 Robert F. Baumann, Rusya’nın Türk Bölgelerinde Yayılması, Çev: Doç. Dr. Nasuh Uslu, 
Cilt: 19, s. 577, Ankara 2002; Elizabeth E. Bacon, “Esir Orta Asya”, Tercüman 100 Temel 
Eser 79, (Çev: Tansu Say), s. 130, İstanbul, ts. Alexander Cooley, Central Asia: A Political 
History from the 19th Century to Present, http://asiasociety.org/countries/central-asia poli-
tical-history-19th century present; Paul George Geiss, Pre Tsarist and Tsarist Central Asia: 
Communal Commitment and Political order in Change, s. 109, London: Routledge 2003. 
4 Bir rahibin oğlu olarak Penza’da doğan ve misyonerlik eğitimi alan İlminskiy Kazan İlâhi-
yat Akademisinde görev yapan bir Türkolog idi ve ününü en çok Rus İmparatorluğu sınırları 
içinde yaşayan Rus olmayan halklar için geliştirdiği eğitim sistemi ile kazandı. İlminskiy’nin 
temel amacı, bu yerli halkların yerel dillerinde bir Ortodoks Hıristiyan kültürü yaratmaktı. 
İlminskiy’nin temel amacı, bu yerli halkların yerel dillerinde bir Ortodoks Hıristiyan kültürü 
yaratmaktı. İlminskiy’nin temel amacı, bu yerli halkların yerel dillerinde bir Ortodoks Hıris-
tiyan kültürü yaratmaktı. İlminskiy’nin çalışmalarına iki prensip rehberlik etmiştir; birincisi 
yerlilere kendi dillerini öğretmek, ikinci olarak, yerli öğretmenleri ve yerli Ortodoks rahipleri 
eğitmek. Agnes Nilüfer Kefeli, “Nikolay İlminskiy: Orta Volga Müslüman ve Türk Halkları 
Üzerindeki Siyaseti”, Türkler, C. 18, s. 451, Ankara 2002. 
5 İlyas Topsakal, Rus Misyoner Kaynaklarına Göre Rus Çarlığı ve Türkler (1552-1917), s. 
349, İstanbul 2009. 
6 Olıvıer Roy, Yeni Orta Asya Ya Da Ulusların İmal Edilişi, Çev: Mehmet Moralı, s. 101, İs-
tanbul 2005; Shırın Akiner, Sovyet Müslümanları, s. 232, İstanbul 1995; İbrahim Yarkın, 
“Türkistan’da Rusya’nın Sömürme Siyaseti”, Türk Kültürü, S. 63, s. 671, İstanbul 1968. 
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birlik parçalanmaya çalışılmış, yeni diller ve yeni milletler yaratma çaba-
sı içerisine girmişlerdir. Bu strateji karşısında Gaspıralı İsmail Bey’in ge-
liştirdiği “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” projesi; çeşitli yönleriyle Doğu ve Batı 
dünyasının kültür değerlerini kendi nefsinde toplamış ve etrafında cere-
yan eden olayların doğru sonuçlar çıkarmak kabiliyetinde bulunan par-
lak zekâsıyla çağındaki Türk-Müslüman dünyasının kültürel canlanma-
sının gerekliliği sonucuna varmıştır. Gaspıralı’nın uzun yıllar verimli faa-
liyetleri sürdürülmüş ve önemli ölçüde başarı kazanmıştır.7 

Ceditçilerin fikirleri doğrultusunda ortaya çıkan gelişmeler, İmpara-
torluk merkezinde iyi karşılanmamış, aleyhte baskı ve propaganda baş-
latılmıştır. Suçlamaların bir sebebi İslâmcılık, diğer sebebi de Türkçülük 
olmuştur. Böyle bir ortamda İmparatorluğun tüm engellemelerine ve ule-
manın muhalefetine rağmen ceditçilik Türk Dünyası’nda büyük yankı 
uyandırmıştır. Ekim İhtilâline kadar olan dönemde Türkistan’daki sanat 
kültür hayatı, kendi bünyesinde koloniyal sömürünün getirdiği yenilikler 
ile ataerkil feodal yapıya has geleneksel özellikleri beraberinde barındır-
mıştır. Onlar, dinî düşünce ve eğitimde değişim istemekte idi, ama kendi 
içinde, kendi iradesiyle, en önemlisi de kendi birikim ve imkânlarıyla 
Müslümanları dönüştürmenin peşindeydi. Ceditçiler, bölgesel olsa da ırk 
temelli, İslâm’dan ve diğer Müslümanlardan soyutlanmış bir yenilenmeyi 
kabul etmemişlerdi. 

19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Avrupa’nın en güçlü imparatorluk-
larından biri olan Rus Çarlığı, topraklarının genişliği ve ekonomik sorun-
lar nedeni ile ülke içinde sıkıntı yaşıyordu. Rusya sanayisi 20. yüzyılda 
ilerlemiş olmasına rağmen sosyal yönden patlak veren işçi-işveren müca-
delesi toplumun ayaklanmasına neden olmuştur. 

1905 yılında Rus Çarlığı’nın Japonya karşısında yenilgisi her yerde 
olduğu gibi Türkler arasında da ümit ışığı olmuştur. Kısmen de bir hür-
riyet havası getirmiştir. 17 Ekim 1905 tarihinde Çar II. Nikola’nın mani-
festosu Rusya vatandaşlarına çeşitli hürriyetler tanıyınca basın yayın 
hayatında bir artma olmuş bu paralelde Türkistan’da da muhtelif sayıda 
dergi ve gazeteler yayınlanmıştır. Rusya’daki ilk burjuva demokratik dev-
rimi Türkistan Türklerinin siyasî uyanışına, bölgede sömürgeci, sosyal 
ve diğer şekillerdeki baskıya karşı, millî kurtuluş, işçi ve tarım gibi hare-
ketlerin ortaya çıkıp gelişmesine sebep olmuştur.8 

Rusya’da 1905’te başlayan meşrutiyet dönemi, Şubat 1917 İhtilâli ile 
son bulmuştur.9 Bolşevik İhtilâli, Rusya içindeki sosyal, ekonomik ve 
                                                           
7 Baymirza Hayit, “Türkistan’da Ruslaştırış Siyaseti”, Millî Türkistan, s. 17, İstanbul 1962. 
8 Eski Devirlerden Günümüze Kazakistan ve Kazaklar, Çev: Abdulvahab Kara, s. 568, İstan-
bul 2007; Nadir Devlet, Rusya Türklerinin Millî Mücadele Tarihi (1905-1917), s. 48, Ankara 
1985. 
9 Semion Lyandres, The Fall of Tsarism: Untold Stories of the February Revolution, s. 11, Ox-
ford 2013. 
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kültürel huzursuzlukların sonucunda Marksist ve Leninist bir ideoloji-
nin iktidara gelmesini sağlayan sosyalist nitelikli bir ihtilâl olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Lenin’in henüz devrim gerçekleşmeden önce ileri sür-
düğü millileştirme ile ilgili vermiş olduğu eşitlikçi politika vaatleri, za-
man zaman kesintiye uğrasa da, şekilde millî, özde sosyalist bir modelde 
Sovyetler Birliği dağılıncaya kadar devam etmiştir. 

Çarlık döneminin sonlarına doğru artan baskı ve ezme politikası Bol-
şevikler Dönemi’nde asimilasyonlarla çok daha şiddetlenerek devam et-
miştir. Çarlık hükümetleri kültürel değişikliğe teşebbüste ihtiyatlı davra-
nırken Bolşevik hükümetleri böyle bir ihtiyatı hiçbir zaman gözetmemiş-
lerdir. Kontrolü ele geçirir geçirmez hızla değişiklikler için baskı yapma-
ya başlamışlardır. Göçebelerin daha zor kontrol edilebileceğinin farkında 
oldukları için en kısa zamanda onları toprağa bağlayıp kabileler arası 
bağları koparmak istemişlerdir. Bu yüzden de isyanların ardı arkası ke-
silmemiştir.10 

1917 yılına gelindiğinde ise bu sorunlar, Rusya’daki iç karışıklıkları 
daha da arttırmıştır. Bolşevik ihtilâlini hazırlayan temel sebep, korkunç 
adaletsizlik olmuştur.11 Savaşta uğranılan yenilgiler ve savaşın getirdiği 
güçlükler, ekonominin bozulması, artan grevler, Rusya’da gerginliğin 
artmasına yol açmıştır. Bunların sonucu olarak, 8 Mart 1917’de Peters-
burg’da halk gösterilere başlamış12 ve iki gün sonra olaylar bir ihtilâl ha-
lini almıştır.13 

12 Mart’ta (Rus takvimine göre 27 Şubat) St. Petersburg’da “İşçilerin 
ve Askerlerin Sovyet’i” kurularak, hükümet görevini üzerine almıştır. Ye-
ni hükümet ve Duma arasında yapılan görüşmelerden sonra 14 Mart 
1917’de, geçici bir hükümetin kurulmasına ve Çarın istifa etmesine ka-
rar verilmiştir. Geçici hükümetin kurulmasından sonra da Çar II. Nikola 
tahttan çekilmek zorunda kalmıştır.14 Bolşeviklerin doğu bölgelerinde 
                                                           
10 Ekrem Özbay, “Çarlık ve Bolşevik Ruslarına Karşı Türkmenistan Türkleri”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, S. 201, s. 36, İstanbul 2012. 
11 1916 yılında oldukça belirgin hale gelen sorunlar, 1917 yılında giderek arttı ve Mart 
1917 İhtilâlinin başlamasında önemli rol oynadı. Bu tarihlere ait birçok gözlem ve raporlar, 
sorunun ciddiyetini göstermesi bakımından önemlidir. Duma Başkanı Kojyansko, Rusya’da-
ki durum hakkında yazdığı 1917 tarihli raporunda, ortadaki iaşe ve malzeme sıkıntılarına 
paralel olarak, cephe gerisinde de yiyecek sıkıntısının baş gösterdiği belirtildi. Başkana göre 
bunun en önemli nedenleri, erkek işçilerin önemli bir kısmının cepheye gönderilmesi ve on-
ların yerine niteliksiz veya yarı nitelikli işçilerin alınması ile fabrikalarda da karışıklıkların 
ortaya çıkması. Ve bunun sonucunda üretimin düşmesi idi. Petrograd askerî bölge şefi, 
Yüksek Komuta Şefi General Alakseyev’e yazdığı telgraflarda “ekmek kıtlığı nedeniyle 23-24 
Şubat 1917’de birçok fabrikada görevlerin başladığını. Ve yaklaşık 200 bin işçinin işi bıraktı-
ğını ve diğerlerini de işi bırakmaya zorladıklarını yazdı.”; Kezban Acar, Başlangıçtan 1917 
Bolşevik Devrimine Kadar Rusya Tarihi, s. 290, Ankara 2004; Richard Tames, Last of the 
Tsars, s. 1348, London 1972. 
12 Aleksandr Kerensky, Kerensky ve Rus İhtilâli, Çev: Rasih Güran, s. 162, 169, İstanbul 1967. 
13 Rex A. Wade, The Russian Revolution 1917, s. 2, Cambridge 2000; Semion Lyanders, 
a.g.e., s. 28. 
14 Zeki Velidî Togan, Türklüğün Mukadderatı Üzerine, s. 22, İstanbul 1970. 
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milliyetler meselesine bakışı, kendine özgü olmuştur.15 Rusların batı böl-
geleri mantalite, uygarlık ve maddî durum açısından Ruslara daha ya-
kındı ve hatta Ruslardan ileri gidenleri dahi bulunmakta idi. Doğunun 
halkı ise Asyalıydı, göçebe hayat tarzını sürdürüyorlardı, kabile düzeni-
nin çoğu belirtileri halen mevcuttu. Uygarlık ve maddi açıdan onlar, 
Ruslardan geride kalıyorlardı ve en önemlisi de Ruslar buralarda sömür-
geci ve göçmen durumundaydılar. 

Rusya’da ihtilâlle birlikte birtakım değişimler yaşanırken Türkistan 
Türkleri de, bir Müslüman Şurası teşkil ederlerken, ulema da Molla Şir 
Ali Lapin’in başkanlığında Ulema Cemiyeti’ni kurdular. Bu teşkilâtlar 
toplanarak, 16-23 Nisan tarihleri arasında Taşkent’te ilk Bölgesel Müs-
lüman Kongresi’ni topladılar. 450 delegenin hazır bulunduğu toplantı, 
ayrıca Rus kolonizasyonuna son verilmesini ve müsadere edilmiş olan 
toprakların gerçek sahiplerine iadesini de talep ediyordu. Konferansta 
“Türkistan Müslüman Merkezî Şurası”nı kurmuşlardı.16 

Bolşevizm’deki Hayal Kırıklığı ve Türkistan Türkleri 

Geçici hükümetin ilk işi, 20 Mart 1917’de yayınladığı bir kararname 
ile din, ırk ve menşeine bakılmaksızın bütün vatandaşların eşitliğini ilân 
etmek oldu. Her ne kadar tüm ulusların eşit olduğu söylenmiş bir Sovyet 
ulusunun yaratılması denenmiş ise de, gerçekte Lenin’den itibaren Sov-
yet liderleri Rus olmayan ulusları potansiyel tehdit olarak algılamış ve 
politikada Ruslar hâkim olmuştur.17 

Ekim 1917’de Bolşevikler iktidarı ellerine alacakları büyük adımı St. 
Petersburg’da atmışlardı. Moskova’dan gelen Bolşevik idareciler geri 
planda kalmak suretiyle Türkistan Hükümetini, yerel idarecilerin eline 
bırakmışlardır. Bu adım, yerel halkların, Sovyetlerin istediği doğrultuda 
dönüşmesi ve şekillenmesi amacını taşıyordu. Fakat Türkistan’ın nüfu-
sunun % 20 azalmasına neden olan kıtlık nedeniyle çıkan karmaşa bit-
mek bilmiyordu. Köylüler kendilerini ve yiyeceklerini korumak amacıyla 
silahlanınca ya da isyancı gruplarla işbirliği yapınca, Sovyetler aradığını 
bulmuşçasına onlara haydut muamelesi yapmakla kalmamış, yaftalama 
yolunu seçerek dini fanatizm ve irtica ile suçlamıştı. Böylece Türkistanlı-
ların ve Türkistan dışındaki yerlerdeki Müslümanların, 1917 ila 1934 
yılları arasında Bolşeviklere karşı giriştikleri bu silahlı bağımsızlık müca-
delesi, Moskova tarafından isyan olarak kabul edilmiş, bazı istisnalar dı-
                                                           
15 R. Cagnat - M. Jan, İmparatorluklar Beşiği SSCB, Çin ve İslâm’ın Arasında Orta Asya’nın 
Yazgısı, s. 124, İstanbul 1992; Viktor Kotov - Vadim Trepavlov, The Russian People in The 
20th Destiny, Social Scıences Otechestvennaya Istoriya, No: 3, s 46, 2007; Semion Lyandres, 
The Fall of Tsarism:Untold Stories of The February Revolution, s. 29, Oxford 2013. 
16 Alexandre Park, Bolshevism in Turkestan, 1917-1927, s. 56, New York 1957. 
17 İdris Bal, “Sovyetlerin Ulusları Kontrol Yöntemleri Türk Kökenli Veya Müslüman Uluslara 
Özel Referanslar”, Türkler, C. 18, s. 828, Ankara 2002. 
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şında, hem bu hareketi küçük düşürmek hem de bu mücadelenin men-
suplarını haydut diye nitelendirmek için Basmacılık İsyanı olarak adlan-
dırılmıştır.18 

2 Kasım 1917’de Lenin ve Stalin tarafından yayınlanan Rus olmayan 
halkların Deklarasyonu, Bolşeviklerin millî mesele ile ilgili ilk icraatı ol-
du.19 Bu deklarasyonda, Ekim İhtilâli ve köylülerin toprak zulmünden 
kurtarılacağı ve milliyetler politikasının aşağıdaki prensiplere dayanacağı 
söyleniyordu: 

1. Rusya’daki bütün halkların eşitlik ve hâkimiyet hakkı, 
2. Ayrılma ve bağımsız bir devlet kurmada dâhil olmak üzere Rusya 

halklarının self-determination hakkı, 
3. Halkların millî ve dinî inançlarının serbestçe tatbiki, 
4. Rusya topraklarında yaşayan halkların kendi mukadderatlarını ta-

yin etmeleri hakkını ilân etmiştir.20 

Lenin ve Stalin’in yayınladıkları bu deklarasyon, Çarlık rejimi altında 
ezilen halkların ihtilâl içerisinde desteğini almak ve sistemi oturtabilmek 
amacıyla yapmış oldukları samimi olmayan siyasî bir hareket olarak or-
taya çıkmaktadır.21 Deklarasyonun sağlamış olduğu hak ve hukuktan 
yararlanarak Türkistan aydın ve siyasetçileri, millî devlet kurma teşeb-
büsünde bulunmuştur. Ceditçiler, bütün milletlere kendi kaderlerini ta-
yin etme hakkının verileceği vaadiyle ortaya çıkan Bolşevizm’den kendi 
gayretleri doğrultusunda faydalanma ümidine kapılmışlar, Bolşevizm’in 
gerçek niteliğinin henüz anlaşılmadığı bir dönemde birçok Ceditçi, Bolşe-
vik Partisi’ne girerek Müslüman fraksiyonlar oluşturmuşlar ve parti için-
de kendi idealleri doğrultusunda çalışmalar yapmışlardır.22 Ancak Bolşe-
vikler, canlanmaya başlayan bu hareketi kendi kontrollerinde tutmaya 
çalışmıştır. Bolşevikler, Finlandiya’ya vermiş olduğu tavizleri Türkistan’a 
vererek bölgeden ayrılmak istemedi. Ancak, bazı şahıslar müstesna, Tür-
kistanlı aydınlar, Çarlık idaresini devirmede Bolşeviklere yardımcı ol-
makla kendilerinin bağımsız olacaklarını düşünmüşlerdir. 1917 Ekim 
                                                           
18 İsmail Çalışkan, “20. Asırda Asya’da Din Politikaları: Çarlık Rusya ve Sovyetler Birliği Hâ-
kimiyetinde Belirleyenler ve Belirlenenler”, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, s. 95, 
Ankara 2012. 
19 Süleyman Tekiner, “Sovyetler Birliğinde Milliyetler Problemi”, Dergi, No: 58, s. 57, Münih 
1964; Vincent Monteil, Sovyet Müslümanları, (Çev: Mete Candereli), s. 112, İstanbul 1992. 
20 Edward Allworth, Central Asia: A Century of Russian Rule, s. 161, London 1967; Seyfettin 
Erşahin, “Türkistan’ın “Verilen Bağımsızlıktan “Alınan Bağımsızlığa” Yürüyüşü Üzerine Bazı 
Değerlendirmeler”, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, C. XLIV, S. 1, s. 316, Ankara 
2003; Mehmet Saray, Rusya’nın Türk İllerinde Yayılması, s. 207, İstanbul 1979. 
21 Ahmet Gündüz, “1917 Bolşevik İhtilâlinin Türk Dünyasındaki Yansımaları”, Gazi Üniver-
sitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, C. 6, S. 1, s. 3, Ankara 2005; Ronald Kowalski, The Revoluti-
on 1917-1921, s. 11, London 1997. 
22 Fazlur Rahman, “Rusya’daki Türklere Karşı Sovyet Politikasının Gelişimi (1917-1965)”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Çev: Hakan Kırımlı, S. 22, s. 147, İstanbul 1983. 
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İhtilâli akabinde din ve devlet arasındaki ilişkiyi düzenlemeye yönelik 
kanun kabul edilmiştir.23 

1917’de Bolşevik İhtilâli ile gelen istilâ, Asya’da Müslüman halkları 
(ki, çoğu Müslüman Türklerden oluşmaktadır) dinî, kültürel, coğrafî ve 
siyasî olarak yeniden şekillendirmek istedi. Lenin Türkistan’a yeni şart-
lar perdesi altında, amacı eski siyasetini devam ettirmek olmuştur. Neti-
cede o bir Rustu Rus müstemlekesine ve emperyalizmine hizmet etmiş-
tir.24 Rusya’nın Türkistan’da takip ettiği sömürgeci, iskân ve koloni siya-
setleri her ne kadar Türkler için büyük bir tehlike arz etmekte ise de dil, 
din, kültür ve millî tarihleri yok etmek ve tahrif etme politikaları ondan 
daha büyük bir tehlike olarak görülmüştür. Ruslar, Türkleri parçalama 
siyasetlerini uzun vadeli bir planla Stalin döneminde tatbik etmeye baş-
lamışlardır. Uzun vadede dinin öğrenilme, yaşanma ve algılanma biçimi-
ne doğrudan müdahale edilerek büyük değişim gerçekleştirilmiştir. Deği-
şimin gerçekleştirildiği yetmiş yıllık dönemde takip edilen din politikala-
rını birkaç döneme ayırabiliriz: 

1. Din hakkında kararsızlık ve ondan faydalanma dönemi (1917-
1926), 

2. Dine saldırı, dinle ve dindarlar mücadele dönemi (1926-1929), 
3. Saldırı, baskı ve zulmün zirveye çıktığı tam sosyalizm dönemi (1929-

1941), 
4. Gevşeme, dinin moral gücünden yararlanma, dini din ile kontrol dö-

nemi (1943-1955), 
5. Dine karşı son hamle: Kruşçev’in kampanyası (1959-1962), 
6. Dinin sosyal olgu olarak tanınması, kontrollü izin dönemi (1963-

1990). 

Kararsızlık ve dinden faydalanma dönemi, Bolşeviklerin meşruiyet ka-
zanmak ve yayılma aracı olarak kullanmak için dinden yararlandıkları 
dönemdir.25 Sovyet dönemindeki dil politikası da oldukça merkeziyetçi 
bir görüntü çizmiş ve Moskova’daki merkezî otorite tarafından biçimlen-
dirilmiştir. Bu aşamada yerel diller Rusçanın baskısı ve etkisi altında 
kalmıştır. Dil yasaları ve bu yasalardan sorumlu olan kadın ve erkekler, 
bu dil politikası çerçevesinde yetiştirilmiştir.26 Çarlık Rusya’sının aksine 
topluma doğrudan müdahale ederek kültürü yenilemeye, daha doğrusu 
yeni bir kültür yaratmaya girişmişlerdir. Yeni okulların açılması, Özbek-
                                                           
23 Raşid Tacibayev, “Rusya’nın Orta Asya’ya Yönelik Politikalarının Dönemlere Göre Değişi-
mi”, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta Asya, s. 191, Ankara 2012. 
24 V. Kajum Han, “Lenin’in Türkistan Siyaseti”, Millî Türkistan, s. 129, s. 3, İstanbul 1970; 
Alexandre Park, Bolshevism in Turkestan, 1917-1927, s. 22, New York 1957. 
25 İsmail Çalışkan, “a.g.m.”, s. 95. 
26 Adeeb Khalid, Komünizmden Sonra İslâm-Orta Asya’da Din ve Politika, Çev: Aslıhan Tek-
yıldız, s. 72, 76, Ankara 2011; V. Kajum Han, “Millatçilik, Mahaliçilik ve Millî Çekleniş Ma-
salasi”, Millî Türkistan, s. 5, Ocak-Nisan 1974. 
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çe, Türkmence ve Kazakçanın ise Türkistan’ın resmî dili ilân edilmesi, 
alfabe değişimi (önce Arap sonra Latin alfabesi), kamulaştırılan mülkle-
rin cami ya da medrese yapılmasına müsaade, İslâm hukukunun varlığı-
nı kabul ederek şeriat mahkemelerinin ve Ufa’daki Müslüman Merkezî 
Din Yönetimi benzeri bir kurumun Türkistan’da kurulmasına izin gibi 
dinle ilgili uygulamalar yerelleştirmenin birer aracı olarak görülmüştür. 
Komünist Parti ise politik zayıflık ve sosyal problemler nedeniyle diğer 
gruplarla işbirliğini geçici bir taviz olarak kabul edilmiştir. Doğal olarak 
bu adımlar, Müslümanların çoğu tarafından olumlu karşılanmıştır. An-
cak Türkistan Türklerinin gerçeği görme süreci uzun sürmemiş, kandı-
rıldıklarının farkına varmışlardır. 

Ekim İhtilâli zafere ulaştığı gün Lenin’in başında olduğu Halk Komi-
serler Kurulu (Sovyet’i) iktidarın Sovyetlere geçtiğini ilân ederek, “Top-
rak” ve “Barış” kararnamelerini kabul etmişlerdir. Barış kararnamesine 
göre bütün halklar ve hükümetler ilhaksız ve tazminatsız barış anlaşma-
sını kabul etmeye davet ediliyordu. “Rusya’da yaşayan bütün milletlerin 
kendi hayatını belirleme hakkının sağlanacağına” dair vaatler halka du-
yuruldu. Bu vasıta ile Sovyet Hükümeti eski Rusya İmparatorluğu’nun 
dağılmasını istemiyor ve milliyetlerin birliğini korumak istiyordu.27 Ger-
çekte ise iktidar, komünist bürokrasinin diktatörlüğüne dönüştü. İktidar 
birçok vaat ile Rus asker, denizci, işçi ve enternasyonalistlerinin deste-
ğiyle ayakta duruyordu. Daha ihtilâlin ilk günlerinden itibaren Türkis-
tan’daki faaliyet Rus sömürüsü ile sınırlıydı. 1917’nin 15-22 Kasım ta-
rihleri arasında Taşkent’te Bütün Türkistan Sovyetlerinin III. Kurultayı 
yapıldı. Petrograd’ın28 merkezî iktidarını ve onun Sovyet şeklini kabul 
eden Kurultay, Türkistan’da ilk Sovyet Hükümeti Sovnarkom’u (Sovyet 
Halk Komitesi) kurdu. Bu hükümete sekiz solcu esir (sosyalist devrimci) 
ve yedi Bolşevik girdi. Türkistan’daki yeni Sovyet iktidarı yerli halka kar-
şı halen sömürü politikasına devam ediyordu. 

Sovyet milliyetler politikasının diğer bir aşaması 1918’in ilk başların-
da Şubat ile Ekim İhtilâlleri arasında ortaya çıkan“burjuvazi ve milliyetçi 
hükümetleri” ile olan mücadele ile belirmektedir.29 Her iki tarafta birbir-
lerine güvenmiyorlardı. Bolşeviklerin millî mukadderat fikirleri Müslü-
man hükümetlerin hoşlarına gitmekte birlikte aynı zamanda düzeni bo-
zacak korkusu mevcuttu. Ama en korkuncu devam eden sömürü idi. 
“Rus Hükümeti istenilen bağımsızlığı vermeyecek, çünkü o ezilen halka 
düşmandır kuşkusu yer almaktaydı.” Bu yaygın kanaat Hokand Muhta-
riyetinin, Zeki Velidi’nin Başkurt Hükümeti’nin dağıtılmasıyla ispatlan-
mış oldu. Bu şartlarda Sovyet Hükümeti doğunun yarı proleter katma-
                                                           
27 C. M. Malabaev, a.g.e., s. 117. 
28 V. P. Şerstobitov - V. Y. Galitskiy - S. S. Daniyarov, Kirgiziya v Treh Rossiyskih Revolyut-
siah, s. 21, Frunze 1987. 
29 S. İ. İlyasov v.d., İstoriya Kirgizskoy SSR II. Kitap, s. 149, Frunze 1986. 
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nında destek aramaya başlamıştır. Onların değişime karşı memnuniyet-
sizliğini spekülasyon konusu yaptılar. Politika,“emekçiler için kendi mu-
kadderatını tayin etme” anlamında değiştiriliyordu. İlk aşamaya nazaran 
bu aşamanın özelliği Müslümanların İslâm dini, gelenekleri, örf adetleri-
ne karşı saldırıda bulunmasıdır. Çünkü bu politika ideolojik amaç dışın-
da mollaların, yani din adamlarının etkisini yok etmeyi burjuvazi hükü-
metlerin ve Müslümanların silahlı mücadelesi basmacıların başına geçe-
cek öncelikli hedef haline gelmişlerdi.30 Bu politika bütün Rusya Merkezî 
İcra Komitesi (VTSİK) tarafından benimsenerek Stalin’in isteğiyle milli-
yetler işine bakan Halk Komiserliği’ne zorla kabul ettirildi. Aynı zamanda 
Stalin “Kazan, Ufa, Orenburg ve Ekaterinburg Sovyetlerine, Türkistan Böl-
gesinin Sovyet Halk komitesine ve diğerlerine” adlı çağrısında, burjuvazi 
milliyetçi grupların özerkliği kendi halklarını ezmek için istediklerini, 
kurtuluşun sadece yerli Sovyetleri organize etme ve Sovyet özerkliğini 
ilân etmekle olacağını ifade etti. Böylece 1918 yılında dağıtılan Zeki Veli-
di’nin liderliğindeki Tatar ve Başkurt Sovyet Cumhuriyetlerini kurma, 
düşürülen Tatar Millî Kurultayı tarafından kurulan Kırım Direktorya-
sı’nın yerine Tatar Sovyet Cumhuriyetini başarısız bir şekilde kurma ha-
diseleri yaşandı. Kazak-Kırgız “Alaş Partisi” ikiye ayrıldı ve bir kısmı Bol-
şeviklerin tarafına geçti. 

Şubat 1919’da toplanan Moskova Kongresi Lenin ve arkadaşlarının 
gerçek niyetlerini ortaya koyması bakımından önemlidir. İhtilâlin Mosko-
va’da yerleşmesinden sonra doğuya yani Başkurdistan, Kafkaslar, Kaza-
kistan ve diğer Türkistan topraklarına taşınma konusu Lenin döneminin 
en temel problemlerinden birini oluşturmuştur. Çarlık yönetiminin çö-
küş döneminde Kazaklar arasında kurulmuş olan Alaş Orda ve diğer öz-
gürlükçü hareketler siyasî bilinçlenmeyle beraber kültürel, iktisadî ve 
askerî gelişme ve oluşumların yolunu açtığını görmekteyiz.  

Bu şartlar altında Türk Halkları ve onların her geçen gün halkın gö-
zünde artan bu gelişmeler sonucunda Moskova’dan daha bağımsız hare-
ket etmeye başlamışlardır. Türklerin bu faaliyetleri karşısında harekete 
geçen Sovyetler eskiden de başvurdukları bir yöntemi yeniden kullanma-
ya başlamışlar ve Türkler arasındaki eski düşmanlıkları kışkırtarak ka-
bileler arasında rekabeti körükleyerek onları birbirine karşı düşürmeye 
başlamışlardır. 

Lenin’in 1920’de RKP(b)’nin Türkistan’daki projesi hakkında, “Özbek, 
Kırgız, Türkmen bölümlerinden oluşan Türkistan haritasını etnik ve diğer 
yönlerden hazırlatın” talimatı vermesiyle Orta Asya’nın ekonomik mer-
kezleri, etnik sınırları araştırılmaya ve belirlenmeye başlandı. Bütün 
Rusya Merkezî İcra Komitesinin 27 Ağustos 1920’de “Türkistan İdaresini 
Yeniden Organize Etme” kararını esas alan Türkistan Merkezî İcra Komi-
                                                           
30 S. B. Cantaurov, Grajdanskaya Voynav Kirgizskoy SSR, s. 140, Frunze 1963. 
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tesi, Türkistan’ı milliyetlere göre idari bölgelere ayırma işine koyuldu. 
1919’da oluşturulan Türkistan Komisyonu’nun görevlerinden biri de, 
çok sayıda milletin yaşadığı Türkistan’da İmparatorluğun millî siyasetini 
gerçekleştirmek idi. Türkistan Komisyonu Kırgızistan’da da faaliyet gös-
terdi.31 

Milletlerin kendi hayatlarını seçme hakkı 1919 yılında kabul edilen 
Rus Komünist Partisi (b)’nin ikinci programında tasdik edildi. Aynı za-
manda programa kendi hayatını seçmenin, sınıf açısından millî tarihi ge-
lişmenin basamağında (Ortaçağdan burjuva demokrasisinden Sovyet ve-
ya proleter demokrasiye giden) olduğu paragrafı yerleştirildi.32 Böylelikle, 
parti, pratikte geride kalan halkların kendi kaderini tayin hakkının ger-
çekleşmesine engel koymuş oldu. Programda bir de devletlerin federatif 
esasta birleşmesi “tam birliğe geçiş dönemi” diye kabul edilerek, gelecek-
teki totaliter üniteli Sovyet cumhuriyetlerinin devlet oluşumunun esasla-
rını hazırladı. 

İç savaş sona erip ülkedeki siyasî durum yavaş yavaş düzelmeye baş-
layınca, “Doğu Halklarının yaşadığı yerlerde RKP(b)’nin vazifeleri” kararı 
çıkarıldı. Burada özerk müessesesi olmayan doğu milletleri için özerklik 
hakkının verilmesi mecburiyeti gösterilmişti, bir başka deyimle; Bolşe-
viklerin iktidarı ele geçirdikten sonra, gerçek hayatta halkların kendi 
mukadderatını kendilerinin tayin etmesini ve hatta bağımsız olarak ayrı-
lıp kendi devletlerini kurmasının teoriden pratiğe geçirerek kanıtlaması 
gerekiyordu. Fakat bu bir kandırmadan ibaretti. Türk halkı bir kez daha 
hayal kırıklığına uğradığına fark ettiler.33 

Bölgedeki yerli siyasetçilerin yardımıyla, Rusya Federasyonu’nun, 30 
Aralık 1922’de SSCB bünyesinde yer alan, Türkistan Otonom Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyeti’nin (30.4.1918 - 27.10.1924) temeli atılmıştır. An-
cak Türkistan halklarını böyle bir çatı altında toplamak Rusya Komünist 
Partisi (Bolşevikler) Merkez Komitesi’nin çıkarlarına aykırı idi. Zira bü-
tün bir Türkistan, gelecekte Rusya’nın sömürgecilik siyasetini tehdit 
edebilir güce dönüştürebilirdi. Buna engel olmak için Türkistan halkları-
nın siyasî bütünlüğünü yok etmek istemiştir. 

1923 yılının Nisan ayına gelindiğinde RKP(b)’nin XII. Kurultayı ger-
çekleşti. Millî meseleye ayrı bir mesele olarak bakılan bu kurultay, mil-
letlerin kendi kaderini kendilerinin tayin etmesiyle ilgili konuları ele alan 
son kurultaydı.34 Rus Komünist Partisi (b) Merkezî Komitesi ve Stalin 
Türkistan’daki yöneticilerinin kavgalarını incelemiş ve Türkistan’ı millî 
                                                           
31 C. M. Malabaev, Kırgız Mamleketinin Tarıhı, s. 117-118, Bişkek 1999. 
32 Olıvıer Roy, Yeni Orta Asya Ya Da Ulusların İmal Edilişi, s. 43, İstanbul 2000. 
33 Richard Malone, Analysing The Russian Revolution, s. 32, Cambridge 2005; Alexandre 
Park, a.g.e., s. 103. 
34 B. Çokuşov, Klassovaya Borba v Kirgizskih Ailah v Pervıe Godı Sotsialistiçeskih Preobrazo-
vaniy (1918-1924gg), s. 93, Frunze 1970. 
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özelliklerine göre ayırmayı ve her milletin kendi cumhuriyetini kurması-
na dair kararı almıştı. Böyle bir karar devlet kurması için hareketlenme-
sini sağladı. Kurultay biter bitmez bütün ülke çapında, millet ve halkla-
rın kendince Sovyet Devletini geliştirmesiyle ilgili kararları hayata geçir-
mek için geniş çapta çalışma başladı. Bunların temelinde Sovyet Sosya-
list Cumhuriyeti’ni kurma işine hız verilmiştir. 13 Haziran 1924’te oluş-
turulan Türkistan’ı Bölgelere Ayırma Komisyonu Türkistan’daki yeni 
devlet oluşumlarının arasında bölümlemeyi hazırlama ve gerçekleştirme 
işi üzerinde çalışıyordu.35 

Sovyet Rusya, Çarlık Rusya’sının sömürgecilik siyasetini komünist 
ideoloji altında devam ettirmek için Türkistan’ı millî bölgelere ayırma ça-
lışmasına başlamıştır. Komisyonun çalışmasında esas ağırlık, çoğunluğu 
oluşturan Özbek temsilcilere aitti. Sovyetler Birliği’nin temsilcilerinin 
Taşkent’te bulunması da önemli rol oynadı. Rusya’dan Orta Asya’ya tem-
silci olarak gönderilen bu insanlar sınırları belirleme meselesine halkla-
rın bundan sonraki hayatını belirleyecek şekilde değil, siyasî ve ekono-
mik yönetimi kolaylaştırmak amacıyla yaklaşıyorlardı. Sınırlar belirler-
ken zorluklar çıkıyordu. 

Türkistan halklarının sınırları şartlı olarak belirlenmişti, net değildi 
ve her zaman haklı gerekçelere dayanmıyordu. Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetler Birliği’nin yüksek organları Türkistan’daki sınırlama işlerine sü-
reç olarak değil, bir formalite gözüyle baktı ve yönetmek için hangi yön-
tem uygunsa onu istedi. Bununla birlikte, enternasyonalizm fikrinin mil-
letlerin yok olması olarak kabul edilmesine bağlı olarak emekçilerin dev-
let sınırları şartlı olur inancı da etkili oldu. Bu yüzden sınırları belirle-
mede Özbek Cumhuriyeti Parti Bürosu’nun hazırladığı teklifler kabul 
edilmiştir. Teklifin genelde doğru görünmesine karşılık bazı zıt görüşleri 
de ortaya çıkardı. Örneğin, millî özelliklere göre hudutları çizerken, göçe-
be halkın hayat tarzı dikkate alınmadı. Göçebe hayatını sürdürenlerin 
mevsimin bir bölümünde bazı yerlerde çoğunluğu, bir başka mevsimde 
azınlığı oluşturduğu gözden kaçırıldı. Sınır ve toprakları işletmeye göre 
ayırırken Buhara, Hive, Hokand Hanlıkları ve Çarlık sömürü siyasetinin 
devamı36, Sovyet döneminde, hukuken tasdik edilmiş oldu. Ekonomik 
açıdan pamuğa çok önem verildiği için pamuk ekiminde tecrübe sahibi 
olan Özbek ve Taciklere ayrıcalık verilirken, göçebe Kırgızların çoğu dai-
ma ihmal edildi. Toprakları fazla ayırmama, sınırı çizerken eğri çizgileri 
düz yapma gibi düzenlemeler tek taraflı kullanıldı ve Kırgızların çıkarla-
                                                           
35 M. Ünver, “Kırgızistan: Kırılgan Hatlar Ülkesi”, Bölgesel ve Küresel Politikalarda Orta As-
ya, s. 315, Ankara 2012; Gregory Gleason, “Orta Asya’da 1924 9 Sınır Düzenlemeleri: Mo-
dern Sınır İlişkilerinin Tarihi Boyutları”, Türkler, Çev: M. Faruk Çakır, C. 19, s. 854, Ankara 
2002. Türk Cumhuriyetlerinin 1924 yılındaki sınır düzenlemeleri hakkında ayrıntılı bilgi 
için bkz: Francıne Hırsch, Toward an Empire of Nations: Border-Making and the Formation of 
Soviet National Identities, s. 201-226, The Russıan Review 59 (April 2000). 
36 Z. Kurmanov, Politiçeskaya Borba v Kırgızstane: 20-e Godı, s. 121-122, Bişkek 1992. 
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rına zararı dokundu. Bu durumu Kırgızların çoğunluğunu oluşturduğu 
bölgelerin Özbekistan ve Tacikistan sınırlarında kalmasında görebiliriz. 

Sonuç 

Bu makalenin sonucu olarak diyebiliriz ki, 20. yüzyıl başında Rus-
ya’da yaşanan siyasî ve içtimaî olaylar Çarlık işgali altında olan diğer ül-
keler kadar Türkistan’ı da etkiledi. Bu dönem Türkistan tarihi için bir 
dönüm noktası olması bakımından öğrenilmeye tetkik edilmeye değerdir. 
Yılardır kuzeyden Rus, doğudan Çin işgali ve baskısı altında yaşayan 
Türkistan’da durum her bakımdan dayanılmaz bir hale gelmiş, halk tam 
bir fetret döneminden sonra gelecek aydın günleri beklemiştir. Dış ve iç 
etkenler sonucunda ortaya çıkan bu süreç kendi tabiatına göre o kadar 
tehlikeli görünmese de mahiyet bakımından bu olay büyük içtimai ve si-
yasî değişikliklere sebep olmuştur. 

1917 Bolşevik İhtilâlinden sonraki Sovyet politikası sadece tarihi de-
ğil, bütün değerleri ortak olan halkların yavaş yavaş ayrışmasını doğur-
muştur. Komünist Parti başkanları millî bağımsızlık hareketlerini de ka-
ralamaya çalışmışlardır. Onlar İslâm dinini dehşetli bir düşman güç ola-
rak görüp toplumdaki yerine darbe vurmak için hiçbir şeyden çekinme-
diler. 1916 yılındaki halk isyanlarına katılan din adamları ve üst sınıf 
temsilcilerinin faaliyetleri de olumsuz olarak değerlendirildi. Aslında 
1892, 1898 ve 1916 yıllarındaki isyanlar Türkistan’ın müstakilliğini ve 
bağımsızlığını sağlamayı esas vazife olarak üstlenmişlerdi. 

Çarlık Rusya’nın yerine gelen Bolşevikler, kendi hâkimiyetini sağlam-
laştırmak için seleflerini kötüleyerek güçlenene kadar zaman kazanmaya 
çalışmışlardır. Bu nedenle Bolşevikler, Çarlık döneminde takip edilen 
Türkistan’la ilgili politikayı uluslararası konjonktüre ve kendi ideolojileri-
ne göre geliştirerek devam ettirmiştir. 1917 İhtilâli, Türkistan’da bağım-
sızlık ve millî kimlik duygusunu canlandırmıştır. Bolşevik hükümeti, ya-
yınladığı deklarasyonda tüm halkların eşitliği, millî egemenliği mevzu ba-
his olunmuştur. Deklarasyonun sağlamış olduğu hak ve hukuktan ya-
rarlanarak Türkistan aydın ve siyasetçiler, millî devlet kurma teşebbü-
sünde bulunmuştur. Ancak bazı şahıslar müstesna, Türkistanlı aydın-
lar, Çarlık idaresini devirmede Bolşeviklere yardımcı olmakla kendileri-
nin bağımsız olacaklarını düşünmüşlerdir. 

Stalin’in komutası altında Türkistan halklarını ayırma işi ilk başlarda 
Türk halklarında geleceğe umutla bakmaya neden olmuştur. Türkistan 
halkına yakın olan Pantürkizm ve Panislamizm’den uzak olsa da devlet 
kurma işine sahip olmuşlardı. İlk başlarda Türkistan’ın ayrı ayrı cumhu-
riyetlere bölünüşü heyecan veriyordu. Ancak bu heyecan çabuk geçti ve 
yerine yeni oluşmakta olan cumhuriyetlerin arasındaki anlaşmazlıklarını 
getirdi. Türkistan topraklarının sınırlandırılmasında yapılan keyfi davra-
nışlar, hatalar ve yanlışlıklarda Türkistan halklarının arasında birbirine 
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karşı güvensizlik unsuru ortaya çıktı. Bir de Türkistan halklarının bazı-
larına Birlik Cumhuriyeti, bazılarına özerklik, bazılarına ise, özerk bölge 
oluşum statüsü verilmesi haksızlıktı. Devlet oluşumunu belirtirken net 
kriterlerin olmaması millî oluşumda yığınla engel oluşturdu. 1924 yılına 
gelindiğinde Türkistan toprakları kaynamakta olan bir kazandı ve prob-
lemler çözülmediği takdirde taşmaya hazır bir hale geldi. Müslümanlara 
yönelik özgürlük ve kendi kaderini kendileri belirleme çağrısının bir al-
datmaca olduğu çok kısa bir süre sonra ortaya çıkmıştı. 

21. yüzyılın ortalarına yaklaştığımız bugünlerde sosyal, kültürel, eko-
nomik ve siyasî yapısıyla ve sahip olduğu imkânlarla bölgesel ve küresel 
politikadaki lâyık oldukları yeri alan Türk Cumhuriyetleri, ümit ederiz ki 
bir daha bu gibi oyunların içerisine girmeyecektir. 
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ATATÜRK’ÜN BAKIŞ AÇISI ÇERÇEVESİNDE 
TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİNİN 

KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ 

Yrd. Doç. Dr. Şamil ÜNSAL 

Öz 

Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Bunlar: Türkiye ve İran tari-

hine kısa bir bakış, Kurtuluş Savaşı yılları Türk-İran ilişkileri, Atatürk dö-

nemi Türk-İran ilişkileri, Atatürk dönemi sonrası Türk-İran ilişkileri ve 

ulaşılan sonuçtur. Her bölüm kendi koşulları içinde ve bir önceki ve bir 

sonraki dönemlerle ilişkilendirilerek ele alınmıştır. Böylece bütüncül bir 

analiz yapılarak sonuçlara ulaşılmıştır. Türk-İran ilişkilerinin başlangıç 

noktası iki gücün iktidar mücadelesi olmuştur. Tarihin ilk çağlarında baş-

layan, Osmanlı dönemiyle devam eden bu mücadele; Türkiye Cumhuriye-

ti’nin kuruluş döneminde kalıplarını değiştirmiş ve iktidar mücadelesin-

den çok emperyalizme karşı birlik olma amacı taşıyan bir dostluğa dö-

nüşmüştür. Bu dostluk süreci zamanla değişen dünya düzeni ve İran’da 

meydana gelen devrim (1979) ve bölge dışı ülkelerin “Büyük Ortadoğu 

Projesi” gibi yeni planlarla sekteye uğramış, ancak sürekliliğini yitirme-

miştir. 

Anahtar kelimeler: Türkiye, İran, Mustafa Kemal Atatürk, Şah Rıza 

Pehlevi. 

Abstract 
A Short Brief of Turkey Iranian Relations From the Vision of 

Ataturk’s 
This study consists of five sections. These include: A brief overview of 

the history of Turkey and Iran, the Turkish Iranian Relations during the 

War of Independence, Atatürk era Turkish Iranian Relations, Relations 
                                                           
 İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi.  
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with Iran and Turkey after Atatürk’s conclusion can be reached. Each 

chapter in their runs, and it is discussed in relation to the previous and 

next periods. Conclusions made so that a holistic analysis of. Starting 

point of Turkish - Iranian relations is the struggling for the regional power 

of two forces that share the Middle East region. This struggle which be-

gan with the Ottoman Empire period, have changed their patterns rather 

than struggle against imperialism and the ruling alliance was intended to 

be turned into a friendship during the founding of the Republic of Turkey. 

Friendship processes which change over time, occurring in the world or-

der and the Iranian revolution (1979) and has impeded but did not lose 

continuity. 

Key words: Turkey, Iran, Mustafa Kemal Atatürk, Şah Rıza Pehlevi. 

Giriş 

Türkiye ve İran, köklü devlet geleneği olan, tarih boyunca hep aynı böl-
gede ve yakın kültürleri paylaşan iki komşu ülke olmalarına rağmen, iliş-
kiler daha çok dönemsel özellikler taşıyan bir karakter göstermektedir. 

Türklerin, Orta Asya’dan geliş yolunda olan İran coğrafyası ve toplu-
muyla Karahanlılar, Gazneliler, Akkoyunlular, Karakoyunlular, Büyük 
ve Anadolu Selçuklu Devletleri dönemlerinde pek çok otak kültürel değe-
ri paylaşmış oldukları bir gerçektir. 

Osmanlı İran ilişkilerine bu çalışmanın konusu olmamakla birlikte el-
bette ileriki bölümlerde zaman zaman değinilecektir. Çalışmanın ana ek-
senini oluşturan Mustafa Kemal Atatürk dönemi Türk-İran ilişkileri da-
ha geniş ele alınacaktır. 

Şahlar döneminde Batı yanlısı tutumu ve laik devlet yapısı ile Türkiye 
ile çelişmeyen İran, “1979 İslam Devrimi” ile Türkiye’ye soğuk tavır alıp, 
laik sistemi kendi rejimi için tehlike olarak görmeye başlamıştır. Hatta 
zaman zaman devrim ihraç etme girişimleri yanında, terör örgütü PKK’ya 
destek sağlayarak Türkiye’ye karşı düşmanca tutum izlemiştir. 

İran’ın en önemli tedirginliklerinden biri de şüphesiz, ülkesindeki 
Türk kökenli unsurların Türkiye tarafından yönlendirilebileceğidir. Bu 
durum İran için hep böyle olmuştur. PKK terörüne kontrollü desteğin 
kaynağı da, tıpkı Suriye gibi bu Türk unsurlardan duyduğu korkudur. 

Türkiye ve İran sınırdaş olan, tarihsel bir ilişki zinciri ile birbirine 
bağlanmış iki devlettir. Bu iki devletin tarihi ortak bir alanda kimi za-
man çatışmalar kimi zaman dostlukla yazılmıştır. İki ülkede yaşayan 
Türklerin Oğuz Türkçesi kullanmaları ve Farsça ile kültürel yakınlıkta 
olmaları nedeniyle iki ülkenin ilişkileri hep çok yakın olmuştur. Bu ma-
kalenin yazılış amacı iki ülkenin ayrılan ve birleşen tarihsel süreçlerini 
gösterebilmek, Mustafa Kemal ve Rıza Şah’ın dönemlerinde ortak düş-
man emperyalizme karşı “inatla” başlatılan dostluğun iki ülke tarihinin 
geçmişini ve geleceğini nasıl etkilediğini ifade edebilmektir. Makalede Os-
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manlı Devleti’nden başlayarak Türk ve İran tarihinin kısa bir anlatımı 
yapılmış, sonrasında iki ülke ilişkilerinin başlaması, gelişimi ve bugünü 
ve son gelişmeler ışığı altında geleceği hakkında bilgi verilmiştir. Tarihin 
geçmişe ışık tutması ve geleceği aydınlatmasına bu makalenin de bir kü-
çük katkı sağlamasını umut etmekteyim. 

Türkiye ve İran Tarihine Kısa Bir Bakış 

İran coğrafyasında kurulmuş olan Safevi Devleti ve Anadolu coğrafya-
sı merkezli Osmanlı Devleti arasında süregelen mücadele iki devletin de 
kurucularının Türk olması sebebiyle bazı tarihçiler tarafından iç savaş 
olarak nitelendirilmiştir. Bazı tarihçiler ise bu mücadeleyi Doğulu ege-
menlik anlayışına dayandırarak iki hükümdarında Avrasya’ya hâkim ol-
ma isteklerinden bahsetmiştir. 

İran 1779 yılından itibaren Kaçar sülalesinin egemenliği altında varlı-
ğını sürdürmekteydi. 20. yüzyılın başlarında Kaçar Hanedanlığı gücünü 
kaybetmeye başladığı bir dönemde Ruslar ve İngilizler ortaya çıkarak 
bölgedeki uzun sürecek politikalarını uygulamak için İran’ı kendi arala-
rında bölüşmek için bir mücadele içine girmiştir. 

İran’ın 1828 yılında imzaladığı Türkmençay Anlaşması ile siyasi ve 
sosyal olarak başlayan devletin gerilemesi daha belirgin bir hale gelmiş-
tir. Bu gerilemeyi durdurabilmek amacıyla 1907 yılında İran’da meşruti-
yet ilan edilmiş ve hemen akabinde anayasa da ilan edilerek yeni düzen 
pekiştirilmeye çalışılmıştır. Bu düzen arayışları İran halkının isteklerine 
cevap verememekle birlikte iç karışıklıkların meydana gelmesini de önle-
yememiştir. Bu karışıklık döneminde İngiltere ve Rusya arasında bir an-
laşma yapılarak İran’ı kendi aralarında bölgelere ayırarak paylaşmışlar-
dır. Rusya bölgeye olan yakınlığı ve izlediği aktif politika sonuncunda 
İran üzerinde nüfuzunu arttırmıştır. 

Rusya’nın bölgeden çekilmesinden sonra İngiltere hâkimiyet kurmaya 
çalışmış ve İran İngiliz nüfuzuna girmiştir. İngiltere 9 Ağustos 1919’da 
İran ile bir anlaşma imzalayarak bir nevi kendi hâkimiyetini İran’a tanıt-
mıştır. Bu anlaşma İran’da geniş çevrelerde tepki görmüş ve anlaşma 
meclis tarafından reddedilmiştir. Bu durum karşısında İngiltere kendi 
dönemsel koşulları içerisinde İran’a baskı yapamayacağını göz önünde 
bulundurarak politikasını geçici bir süre için müdahaleden kaçınma 
şeklinde devam ettirmiştir. 

Bu esnada Rusya’da 26 Haziran 1919 tarihinde, İran’ın Çarlık Rus-
ya’sına olan borçlarını silmeye, İran üzerindeki imtiyazlarından vazgeç-
meye hazır olduğunu ilan etmiştir. Bu koşullar sonucunda İran dönem 
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siyasetini bu sözü geçen iki devlet arasında denge politikası izlemek yö-
nünde düzenlemiştir.1 

I. Dünya Savaşı esnasında tarafsızlığını ilan eden İran, coğrafyasını 
Rus, Türk ve İngiliz kuvvetlerinin çatışma alanı olmaktan kurtarama-
mıştır. 1917 Ekim devrimi ile birlikte bu dönemde bölgeden yavaş yavaş 
çekilen Rus güçlerinin yerini Osmanlı kuvvetleri almaya başlamıştır. An-
cak İran’da iç siyasi istikrarsızlık devam etmekte, Tahran’da hükümetler 
sürekli el değiştirmekteydi. 1918 sonu ve 1919 başındaki tabloya baktı-
ğımızda, Tahran’da en çok endişe yaratan hadiseler Gilan, Azerbaycan ve 
Kürt bölgelerinde meydana gelen ayaklanmalardı. Daha Birinci Dünya 
Savaşı yıllarında başlayan Mirza Küçük Han önderliğindeki Cengeli ha-
reketi Kuzey Doğu İran (Gilan)’da devam ediyordu. Sovyet desteğini alan 
ve Mayıs 1920’de “Gilan Sosyalist Cumhuriyeti”ni kuran bu hareketin 
bastırılması için birkaç yıl daha geçmesi gerekmiştir.2 

Bu dönemde İran içinde gelişen ikinci önemli olay ise Osmanlı birlik-
lerinin, Mayıs 1918’de İran coğrafyasının önemli merkezlerinden birisi 
olan Tebriz’de (Kazım Karabekir Paşa önderliğinde) karargâhını kurması, 
fakat imzalanan Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlıların geri çe-
kilmesiyle Nisan 1920’de Hıyabani önderliğindeki Demokratların Tah-
ran’a karşı bir isyan başlatmalarıdır. Hıyabani, Azerbaycan’da Tahran’-
dan bağımsız bir devlet kurmaya yönelmiş, Tebriz kentini denetim altına 
almış ve halk desteği ile Tebriz yönetimini ele geçirmiştir. Böylelikle 
1900’lü yıllarda alevlenmeye başlayan mücadele neticesinde “Güney 
Azerbaycan Milli Harekatı” Şeyh Muhammed Hıyabani 1920 yılı Haziran 
ayında “Azadistan Cumhuriyeti”ni kurmuştur. Şah rejimine karşı başla-
tılan bu mücadele, İran’ın her yerinde büyük bir destek görmüştür. 5 ay-
lık kısa bir sürede olsa da “Azadistan Cumhuriyeti” İran’da kurulan ilk 
milli Türk Devleti olma özelliğine sahip olmuştur. Hıyabani’nin düşünce-
sinin merkezini çağdaşlaşma oluşturmaktadır. Bu çağdaşlaşma düşün-
cesini milli değerler üzerinde kurulmuş yenileşme süreci olarak görmek-
te, bu süreci yeni bilim dünyasına kapı açmak, cehalet ve hurafeye karşı 
çıkarak mantıklı ve akılcı olarak dünyayı anlamaya çalışmak olarak ta-
nımlamıştır. Hıyabani’nin düşüncesinde İran’daki Azerilerin bağımsızlı-
ğından sonra Azerbaycan’da bağımsızlığını elde etmeliydi. Ancak bağım-
sızlığın ilanından altı ay sonra Eylül’de Güney Azerbaycan Valiliği’ne ata-
dığı Muhber us Sultan Kazak Tebriz’e gelmiştir. Muhber us Sultan Teb-
riz’e girmeden Azerbaycan toprak ağalarıyla işbirliğine girmeye çalışmış 
ve emrindeki askerler ve jandarma ile birlikte Tebriz kentine girmiştir. 
Tebriz’deki Kozak birlikleri ile birleşerek, Hıyabani’nin bulunduğu yere 
                                                           
1 “İran Gilan Sosyalist Cumhuriyeti”, News Times, Sayı: 9, s. 6-1, Mayıs 2011. 
    http://Dijimecmua.com/flash/index.php?id=5227&page=6, (erişim tarihi: 08.05.2013). 
2 Selda Kılıç, “İran’daki İlk Anayasal Hareket ‘1906 Meşrutiyeti’”, Tarih Araştırmaları Dergisi, 
Sayı: 32, Cilt: 20, s. 143-161. 
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hücum etmişlerdir. Savaş Tebriz’in çeşitli bölgelerinde 4 gün sürmüş ve 
Hıyabani 14 Eylül’de öldürülmüştür. Bu ayaklanma kısa ömürlü olmasına 
ve Eylül 1920’de İran hükümet kuvvetlerince bastırılmasına rağmen, bu 
dönemde Azeri milliyetçiliği kültürel ve edebi anlamda doruğa çıkmıştır.3 

Siyasi anlamda dış baskılar ve iç karışıklıklarla dolu bir dönem de-
vam ederken 1920 yılında ordunun başına Rusların oluşturduğu Kazak 
kıtasında bir zabit olan Rıza Han geçmiş ve bu değişim İran tarihinde 
önemli bir başlangıç olmuştur. Rıza Han askeri gücü kendi eline aldık-
tan sonra 1921 yılında Tahran’a girerek bir darbe yapmış ve bu darbe gi-
rişiminin başarıya ulaşmasında etkin bir rol oynayan gazeteci Ziyaeddin 
Tabatai’yi başbakan yaparak yeni bir düzen kurmaya çalışmıştır. Taba-
tai yapmak istediği reformları gerçekleştirememesi ve İngiliz yanlısı bir 
politika izlemesi sonucu üç ay sonra ülkeyi terk etmek zorunda kalmış-
tır. Ancak Rıza Han sadece dört yıl gibi bir süre sonra ülkede şah ilan 
edilerek yıllarca ülke yönetimini sağlamıştır. 

Rıza Han Tabatai’nin ülkeyi terk etmesi sonrasında Ahmet Şah’ı ikna 
ederek yeni bir hükümet kurmuş, başbakanlık görevini üstlenmiştir. Kı-
sa bir süre sonra Rıza Han (gönderilen elçiler vasıtasıyla Atatürk de bu-
nu kendisine telkin ediyordu) Cumhuriyet rejimini İran’da tatbik etmek 
için uğraştıysa da Mollalardan gelen tepki üzerine geri adım atmak zo-
runda kalmıştır. Bu tepkinin nedeni ise 1924’te Türkiye’nin hilafeti kal-
dırmasıdır. Bu olay sonrasında İran ulemaları Rıza Şah’a cumhuriyet re-
jiminin doğal sonucu olarak dini otoritenin zayıflayacağı ve böyle bir du-
rumda eğer cumhuriyet ilan edilirse, kendilerinin Rıza Şah’ın arkasında 
durmayacaklarını ifade etmişlerdir. Tüm bu sebepler tek sonucu meyda-
na getirmiş ve 31 Ekim 1925’te İran Meclisi Kaçar Hanedanlığına son ve-
rilmesine karar vererek 23 Aralık 1925’te Rıza Han’ı “Şah” ilan etmiştir. 
Böylece Pehlevi4 Hanedanlığı kurulmuş ve bu hanedanlıkla birlikte İran’-
da yeni bir dönem başlamıştır.5 

İran’da Kaçar hanedanlığına son verilerek Rıza Han’ın Şah ilan edildi-
ği dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koşullarını değerlendirirsek 
1914-1918 I. Dünya Savaşı’na ittifak devletleri cephesinde katılmış olan 
Osmanlı Devleti, itilaf devletleri karşısında ağır bir yenilgiye uğramış ve 
itilaf devletlerinin emperyalist isteklerine boğun eğerek ateşkes anlaşma-
sı imzalamıştır. 35 milyon Azeri Türk’ünün yaşadığı İran’da bir Türk 
Devleti kurulma çalışmaları başarısız olmakla birlikte, bugün bağımsız 
bir Azerbaycan Cumhuriyeti vardır. Bu cumhuriyet büyük zorluklarla 
                                                           
3 Arif Keskin, Hiyabani ve Azadistan Devleti, 09.09.2004, http:/azadistan-hıyabani. Blogs-
pot.com/2004.09/hiyabani-ve-azadistan-devleti.html (erişim tarihi: 01.01.2013). 
4 Pehlevi ismi kelime anlamı (Farsça) erkek ismi 1. şehir. 2. kahraman, yiğit olmakla birlik-
te, eski Pers kabilelerinden birisinin de ismidir. 
5 Barış Cin, Türkiye-İran Siyasi İlişkileri (1923-1938), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, s. 39-45, 
İstanbul 2007. 
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kurulmuş olmasına rağmen Prof. Yazgan’ın da belirttiği gibi bağımsızlık 
ateşi yakılmıştır. Bu ateş bir gün Azerbaycan’ın güneyini de saracaktır.6 

Mondros Ateşkes Anlaşması (30 Ekim 1918) Limni Adası’nın Mondros 
Limanı’nda demirli Agamemnon zırhlısında Osmanlı Devleti’nin temsilci-
si olarak Bahriye Nazırı Rauf Bey (Orbay) ve İtilaf Devletleri adına Amiral 
Calthorpe arasında imzalanmıştır. Mondros Ateşkes Anlaşması daha 
sonra barış anlaşması olarak Osmanlı Devleti’ne dayatılan Sevr Anlaş-
ması’yla aynı tehlikede olmasına rağmen, anlaşmaya karşı umut içinde 
olan ve anlaşmanın maddelerini anlamayarak, Osmanlı Devleti’nin bu 
ateşkes anlaşmasıyla Birinci Dünya Savaşı cehenneminden kurtulduğu-
na inananların sayıları oldukça fazlaydı. Ancak Mustafa Kemal ise bu 
anlaşmanın özellikle 7. ve 24. maddelerinin yol açabileceği felaketleri he-
men fark ederek anlaşma maddelerinin aydınlatılmasını talep etmiştir. 
Bu kanaatin doğruluğu düşman kuvvetlerinin gemilerinin boğaza demir 
atmasıyla, Türk yurdunu yer yer işgale başlamasıyla kanıtlanmıştır. Bu 
işgallere ve zulümlere karşı Mustafa Kemal liderliğinde Türk gücü (Kuva-
yi Milliye) oluşturularak, milli mücadele başlatılmıştır. Milli mücadele 
dönemi kazanılan askeri zaferlerle meşruluğunu ve haklılığını gösterir-
ken, bir yandan da askeri zaferlerin siyasi başarılarla da taçlandırılması 
gereğinden dolayı 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıla-
rak, çalışmalarına başlamıştır. Birinci meclis ülke içerisinde toplumsal 
birtakım devrimlere imza atarken aynı zamanda Ruslarla Moskova 
(1921), Fransızlarla Ankara (1921), Ermenilerle Gümrü (1920) Anlaşma-
sı’nı imzalayarak uluslararası devlet düzeninde varlığını göstermiştir. 

Milli mücadele dönemi boyunca devletin rejiminin adı tam olarak ko-
nulmasa da Mustafa Kemal zihnindeki cumhuriyet fikrini hayata geçir-
mek için 29 Ekim 1923’e kadar beklemiş ve bu tarihte Cumhuriyet’i ilan 
ederek çağdaş bir toplum inşa etmek için mücadeleye girişmiştir. 

Kurtuluş Savaşı Yılları Türk-İran İlişkileri (1919-1923) 

Türk-İran ilişkileri Kurtuluş Savaşı yıllarında mesafeli olmasına kar-
şın Osmanlı döneminden kalma problemleri aşmaya çalışan iki devlet 
zamanla ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda adımlar atılmıştır. İran’la 
ilişkileri geliştirmeye çalışan TBMM, bu ülkeyle Türk-Afgan Antlaşması-
na benzer bir karşılıklı yardımlaşma antlaşması imzalamayı istiyordu. 
TBMM Hükümeti’nin Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey, Meclisin 21 Ha-
ziran 1921 günkü oturumunda yaptığı konuşmada: “İran ulusuyla birbi-
rimize karşı uyguladığımız siyaseti saptamak ve dostluk ilişkilerimizi güç-
lendirmek üzereyiz.”7 diyerek, iki ülke arasındaki mevcut ilişkilere işaret 
                                                           
6 Turan Yazgan, “Azerbaycan’dan Selâm”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 37, s. 38, 
Ocak 1990. 
7 Uğur Baysal, Atatürk’ün Avrasya Politikasında Mazlum Milletlerin Yeri, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, s. 124, İstanbul 2009. 
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ediyor, ancak verilen tüm bu olumlu sinyallere rağmen diplomatik ilişki-
ler Türk tarafının istediği boyutlara ulaşamıyordu. Kuşkusuz bunda, 
İran’ın Anadolu hareketinin siyasi varlığı üzerindeki kuşkularının yanı 
sıra, İran’ın siyasi durumunun çok istikrarsız olması da etkiliydi. 

İki devlet arasındaki temel problemleri sıralarsak Osmanlı ve Safevi 
Devletleri’nin tarihsel çekişmeleri, milliyetçi akımlar, Kürt aşiret sorunu, 
toprak talebi ve İngiltere faktörü şeklinde ifade edilebilir. 

Bu problemlerin içinde en çok üzerinde durulan Kürt aşiretlerin iki 
tarafta da çıkardıkları ayaklanmalardır. İsyan ettikleri devlete karşı diğer 
devletin sınırlarından geçerek sığınmacı olarak korunma talep etmiş ve 
iki devlette bunu yeri geldiğinde karşısındaki devlete karşı bir koz olarak 
kullanmışlardır. Kürt aşiretleri tam olarak sınır çizgileri belirtilmemiş 
olan iki devlet arasında sınır tanımazlıkla iki ülke arasında yer değiştire-
rek birtakım çatışmalara hatta diplomatik krizlere neden olmuştur. Ör-
neğin Ermeni çetelerine karşın giriştiği mücadeleye yardımda bulunduğu 
gerekçesiyle Kazım Karabekir sınır bölgesinde isyan eden Simko Ağa’yı 
savunmuş ve İran ancak Türkiye’nin bu isyandan desteğini çekmesiyle 
isyanı bastırabilmiştir. 

Osmanlı ve İran arasında sınır düzenlemeleri konusunda (1555) 
Amasya Anlaşması sonrasında (1639) Kasr-ı Şirin Anlaşması imzalanmış 
son olarak da 1919 yılında Osmanlı ve İran arasında imzalanmak iste-
nen anlaşma ile İran ve Osmanlı sınırında çıkan problemler halledilmeye 
çalışılmıştır. Ancak bu son anlaşma onaylanmamış ve İran-Irak ile ara-
sında sorun haline gelen Şattülarab bölgesi için kendi lehine olan bu an-
laşmanın onaylanmasını talep etmekteydi. Ancak bu anlaşma hiçbir za-
man onaylanmamıştır. İran ile yaşanan sınır gerginliği sonrasında İran 
dışişleri bakanı 26 Mart 1919’da İngiliz dışişleri bakanına gönderdiği ya-
zıda Paris Barış Konferansı’nda görüşülmesi için ülkesinin toprak tale-
binde bulunduğunu bildiriyordu. Bu talep şu şekildedir: 

“İran sınırının kuzeyinde, Araş Irmağı’ndan başlayarak, kuzeydoğuda 
Derbend’e kadar uzanan ve sınırı Tiflis, Kars ve Erzurum’un yakınından 
geçerek Erivan ve Elizabetpol’u da kapsayan bir bölge…”8 İran’ın bu iste-
ği ciddiye alınmadı. Ancak bu tutum İstanbul basını dahil tüm Türkiye’-
de tepkiyle karşılanmıştır. Hatta Süleyman Nazif konu ile ilgili bir yazı ka-
leme almış ve başlığını da “Vay Brutus sen de mi?...” şeklinde atmıştır.9 

İran ve Türkiye arasındaki sorunların kaynaklarından biri de İttihat-
çıların izlediği Pan-Turancı siyasetti. İttihatçılar Avrasya coğrafyasındaki 
Türkleri birleştirme fikirleriyle hareket etmeye çalışırken bunu kendi si-
yaseti için sakıncalı gören İran kendi içerisinde bir etnik bölünmeye yol 
                                                           
8 Gökhan Çetinsaya, “Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e Türk-İran İlişkileri (1919-1925)”, 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 48, Cilt: XVI, s. 773. 
9 Gökhan Çetinsaya, “Milli Mücadele’den Cumhuriyet’e Türk-İran İlişkileri (1919-1925)”, 
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı: 48, Cilt: XVI, s. 774. 

31



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 8

açabileceği düşüncesiyle Ankara hükümeti ile ilk dönem ilişkilerini me-
safeli tutmak istemiştir. 

Tarihsel olarak İran ile Osmanlı devletleri arasında siyasi bir zemini 
olan ancak dini karakteri ön plana çıkarılan Sünnî-Şiî çatışması iki dev-
let arasındaki temel güvensizliğin sonucu olarak savaş meydanlarına ta-
şınmıştır. Bu sorunlar ilk dönemlerde Türk ve İran ilişkilerini etkilemiştir. 

İlk diplomatik ilişkiler 1921 yılında başlamış ilk kez eğitim bakanı 
olan Mümtazüddevle’nin başkanlığında bir heyet Ankara’ya gelmiş ve 
buna karşılık diplomat ve asker Muhittin (Akyüz) başkanlığında bir he-
yette Tahran’a gitmiştir. İran 1922 yılında Ankara Hükümeti’ni tanığını 
belirtip Mofakhan Eshag’ı Ankara büyükelçisi olarak atamıştır. Ankara 
hükümetinin ilk Tahran büyükelçisi ise Muhittin (Akyüz) Paşa olmuştur. 

Bu süreç esnasında 7 Temmuz 1922 tarihinde Rus Sefiri Arolof İran 
sefiri onuruna bir ziyafet vermiş ve Aralof’un verdiği bu ziyafete Mustafa 
Kemal de yaptığı konuşmasında İran-Türkiye ilişkilerine değinerek şun-
ları söylemiştir: 

“İçimizde hakikaten büyük bir boşluk vardı. O da İran milletinin mü-

messilinden mahrumiyet. Bugün ona da muvaffak olduğumuzdan 

dolayı bahtiyarız. Türkiye halkının şark milletleriyle, Rusya ile Azer-

baycan ile Afgan ile İran ile olan revabatı yalnız hissi hayat üzerine 

mübteni değildir. Hakiki maddi gayr-ı kabil-i bedel birtakım esaslara 

dayanmaktadır... Türkiye’nin bugünkü mücadelesi yalnız kendi nâm 

ve hesabına olsaydı belki daha kısa, daha az kanlı olur ve çabuk bi-

terdi... Müdafaa ettiği dava bütün mazlum milletlerin, bütün şarkın 

davasıdır... Şimdiye kadar Devlet-i Aliye-i Osmaniye unvanı altındaki 

imparatorluk ile Devlet-i Aliyye-i İraniye arasındaki münasebatın 

İranlıların ve Türkiye halkının ciddi temayüllerine mutabık tecelli 

edememiş olduğunu itiraf etmek lazımdır. Fakat bugün İranlı kardeş-

lerimiz emin olabilirler ki Türkiye’nin başında bulunanlar aynı adam-

lar değildir... İran Millet ve Devleti hakikî temas noktalarını bulmuş-

tur. Bunun tecellisi pek feyizli olacaktır. Bu feyizden yalnız Türkiye 

ve İran değil, bütün şark milletleri mütefeyyiz olacaktır...”10 

Ankara Hükümeti’nin İran ve Afganistan’a verdiği değer bu devletler 
üzerinden Avrasya’ya açılmak ve bu bölgede kontrolü sağlamak olarak 
özetlenebilse de Mustafa Kemal’in kişisel dostlukları da iki devlet ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilişkilerini sağlamlaştırmıştır. 

1923 Aralık ayında Türkiye İran Hükümeti’ne bir nota ile İranlılarla 
ilgili “Acem” sözcüğünün kullanılmayacağını bildirmiş, buna karşılık 
İran Hükümeti de bütün resmi dairelere ve gazetelere “Osmanlı” yerine 
                                                           
10 Aydın Can, Atatürk Dönemi Türk-İran İlişkileri, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştır-
maları Merkezi Yayınları, s. 3. 
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“Türkiye” tabirinin kullanılmasını emretmiştir. 1925 yılında da her iki 
ülkenin basınında birbirleri aleyhinde suçlayıcı ve küçültücü nitelikte 
yazıların önlenmesine çalışılmıştır. 

Mustafa Kemal’in reformlarından etkilenen Rıza Şah kendi ülkesinde 
de kadın hakları, seçim kuralları, eğitimde çağdaşlaşma adına birtakım 
reformlar yapmış, ancak Mustafa Kemal’in Türkiye’sine eş değer bir top-
lum yaratamamıştır. Mollalar Cumhuriyet fikrine yakın olan Rıza Şah’a 
karşı çıkmış ve her daim yeniliklere karşı olan tutumlarını sürdürmüş-
lerdir. Bu açıdan İran ve Osmanlı birbirine benzer yapılar taşımaktadır. 
Eski düzenin kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmasının verdiği 
memnuniyetten kaynaklanan bir durum olarak her zaman her yeniliğe 
karşı çıkan yeniçeriler ve ulema sınıfı İran mollalarıyla pek çok ortak 
özellik taşımaktadır. Hatta sloganları bile hemen hemen aynıdır; “din el-
den gidiyor.” Bu toplumsal koşullar karşısında Mustafa Kemal sıralan-
mış ve her biri bir diğerinin tamamlayıcısı olan devrimlerle Türkiye Cum-
huriyeti Devleti’nin dönüşümünü sağlamış, fakat Rıza Şah ülkesinde ay-
nı kararlılığı ve cesareti gösterememiştir. 

Atatürk Dönemi Türk-İran İlişkileri (1923-1938) 

Batılı emperyalistlere karşı mücadele etmiş olan iki devlet arasında 
Kurtuluş Savaşı sonrasında ilişkiler süratle gelişmiş, hatta 1923’ten 
1932’ye kadar geçen “istikrarsız gerginlikler dönemi” ve 1932’den ikinci 
savaşın başlamasına kadar geçen, belki de “Türk-İran ilişkilerinin altın 
çağı” diyebileceğimiz dönem olmuştur. 

22 Nisan 1926’da iki ülke arasında güvenlik ve dostluk anlaşması im-
zalanmış ve bunun ilk maddesi “iki ülke arasında ebedi dostluğu” öngör-
müştür. Bu anlaşma aşiretler sorununu çözmeyi temel alsa da, imzala-
nan ilk anlaşmamız olması sebebiyle ayrıca önem taşımaktadır. Bu an-
laşmayı takiben özellikle Rıza Şah döneminde ilişkiler hızla gelişmiş, iki 
ülke bu dönemde Saadabad Paktı’nda (1937) daha sonra oğlu Muham-
med Rıza Şah döneminde ise, Bağdat Paktı’nda buluşmuştur. Türkiye’-
nin de içinde bulunduğu bu birlikteliklerde İran, bölge dışı güçlere karşı 
Türkiye ile birlikte hareket etmeyi ve iyi komşuluk ilişkilerini sürdürmeyi 
hedeflemiştir. 

Haziran 1928’de, 1926 antlaşmasına ek bir protokolle hükümler biraz 
daha sıkılaştırılmış ama kesin olarak sınır sorununa bir çözüm getiril-
mesi, diplomatik görüşmeler yoluyla değil de, Türkiye’nin biraz da bir fiili 
durum yaratmasıyla söz konusu olmuştur. 

1930’da üçüncü Ağrı isyanı başlamış, isyanı başlatan Kürt aşiretleri, 
oraya gelen Türk kuvvetlerinden kaçmak üzere Küçük Ağrı bölgesine, 
yani İran’a kaçtıklarında, Ankara’dan gelen talimat doğrultusunda Türk 
birlikleri sınırı geçerek, Küçük Ağrı bölgesine girmişlerdir. İsyanı bastır-
dıktan sonra ise bölgeyi terk etmemiştir. Aslında Küçük Ağrı, İran’a ait 
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olan bir bölgeydi.11 Bu anlaşmazlıklar ve çıkan isyan süreci sonrasında 
Mustafa Kemali Ağrı’yı ana’ya, Küçük Ağrı’yı da kızına benzetmiş ve iki-
sinin beraberce aynı yerde olması gerektiğine vurgu yapmıştır. Fakat bu-
na karşılık İran’da bir tepki oluşmuştur. Türkiye’de Tahran’daki elçisini, 
“güvercin” olarak ifade edilen ve daha yumuşak bir çizgiyi temsil eden 
Memduh Şevket Esendal’ı geri çekerek yerine daha şahin görünen Hüs-
rev Gerede’yi elçi olarak tayin etmiştir. İsmet Paşa, Hüsrev Gerede’yi 
“Sen orada, 1919’da İstanbul’da müttefik donanmaları saraya toplarını 
çevirmişken, İstanbul’daki müttefik yüksek komiserleri nasıl birtakım şey-
leri dikte ettirdiyse, aynı şekilde davranmak zorundasın.”12 diye bir tali-
mat verip göndermiş ve Gerede’nin çabaları kısa sürede sonuç vermiştir. 
1932 Ocak’ında Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey (bu sınır sorununu 
çözdüğü için Aras soyadını alacaktır) İran’a gitmiş ve nihayet bir sınır 
anlaşması imzalanmıştır. 

İran’la Türkiye arasındaki sınır meselelerine 23 Ocak 1932 tarihinde 
Tahran’da imzalanan ilki Türk-İran Sınırı Hattı’nın tayini, diğeri Uzlaş-
ma Adli Tesviye ve Hakemlik Antlaşmalarını içeren ikinci bir anlaşma 
imzalanmıştır. Sınır sorunu Küçük Ağrı’nın Türkiye’ye verilmesi, verimli 
bir Türk arazisi olan Van’daki Kotur’un ise İran’a verilmesiyle çözülmüş-
tür. Böylece süregelen sınır sorunlarına çözüm bulunmuş oluyordu. An-
cak yine de bazı sınır noktalarında küçük sorunlar halen mevcut olması 
sebebiyle Mustafa Kemal, bu sınır anlaşmazlığının çözümü için Şah’ın 
hakemliğine müracaat etmek gibi ilginç bir teklifte bulundu ve yine il-
ginçtir. Şah, Türkiye lehine karar verdi, sınır anlaşmazlığı da böylece orta-
dan kalkmış oldu. Tahran anlaşmalarından sonra 5 Kasım 1932 tarihinde 
Ankara’da yeni bir Dostluk ve Güvenlik Antlaşması imzalanmıştır.13 

1934’te Türkiye Milletler Cemiyeti Konseyi’ne aday olduğunda, İran 
da adaydı. Ancak Türkiye lehine adaylıktan çekilmiştir. Bu jest karşısın-
da Türkiye resmi bir davetle Şah’ı Türkiye’ye davet etmiştir. 1934’te Tür-
kiye’ye yaklaşık bir aylık (10 Haziran-6 Temmuz 1934) bir seyahat yapan 
Şah Mustafa Kemal tarafından sıcak bir şekilde ağırlanmıştır. Atatürk ve 
İsmet İnönü başta olmak üzere önemli devlet adamları Şah’ı Ankara, İs-
tanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale gibi Türkiye’nin gelişmekte olan şe-
hirlerinde gezdirmiştir. Rıza Şah ilk kez İran dışına çıkıyordu ve bu açı-
dan da ilk defa Türkiye’yi ziyaret etmesi oldukça önemli olmuştur. 

Mustafa Kemal bir toplum mühendisi olarak yapılanları ve yapılacak-
ları Şah’a bizzat anlatmış hatta Karadeniz de oldukları esnada Şah için 
                                                           
11 Barış Cin, Türkiye-İran Siyasi İlişkileri (1923-1938), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, s. 99-110, 
İstanbul 2007. 
12 Çağrı Erhan, İki Dünya Savaşı Arası Türkiye Ortadoğu, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştır-
ma Merkezi, (Çevrimiçi) http://www.obarsiv.com/pdf/cagrierhan.pdf, s. 8, 17 Şubat 2007. 
13 Barış Cin, Türkiye-İran Siyasi İlişkileri (1923-1938), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, s. 112, İs-
tanbul 2007. 
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Adnan Saygun tarafından (Mustafa Kemal’in ricası ile) Özsoy operası 
bestelenmiştir. Bu bir aylık seyahati esnasında Şah tabii ki bir yandan 
da Tebriz-İstanbul ticaret yolunu da denetlemiş ve İran’la gelişen siyasi 
ilişkilerin yanı sıra ticari ilişkileri de geliştirmek amaçlanmıştır. Şahın zi-
yareti esnasında ayrıca Tahran büyükelçiliğine Enis Akaygen atanmış 
böylelikle sert politikaların izlenmesine gerek olmadığı gösterilmiştir. 12 
yıllık cumhuriyet tecrübesindeki büyük gelişmeyi görme imkânı yakala-
yan Şah, Mustafa Kemal’le Türkçe konuşmuş ve ülkesine gitmek için sı-
nırı geçtikten sonra “Biz büyük bir insan ile görüşmeye gitmiştik. Biz de 
milletimizi onun milletini ulaştırdığı seviyeye eriştirmeliyiz.”14 demiştir. 

İran Şah’ının Türkiye’yi ziyaretinden sonra Türkiye’nin çabaları ile 
İran ile Afganistan arasındaki sınır anlaşmazlığı da çözümlenmiştir. Bu 
konuda Türkiye iki ülke arasında hakemlik yapmıştır. Bundan başka 
İran’ın Irak’la da aralarında sınır ihtilafları bulunuyordu. İran-Irak sınır 
anlaşmazlığı da bir süre sonra halledilmiştir. Sonuçta da Türkiye’nin ça-
baları ile bu dört devlet arasında bir Doğu Paktı kurulmuş ve 8 Temmuz 
1937’de kurulan Sadabat Paktı; İran, Irak, Türkiye ve Afganistan temsil-
cileri tarafından Tahran’da imzalanmıştır. Aslında bir saldırmazlık anlaş-
ması olan Sadabab Paktı’ndan sonra bu ülkelerle Türkiye’nin ilişkileri 
geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Rıza Şah’ın Mustafa Kemal’e duyduğu hayranlık ve sevgi 1938’de 
Mustafa Kemal’in ölümünde de kendini göstermiş ve Gazi Paşa için sara-
yında bir aylık bir yas ilan etmiştir. 

Atatürk Dönemi Sonrası Türk-İran İlişkileri 

Bu dönemde değişen dünya dengeleri şüphesiz Türk-İran ilişkilerini de 
etkilemiştir. Bu değişimler şunlardır. İki kutuplu dünyanın oluşması, bi-
zim NATO’ya üyeliğimiz, İsrail’in Devleti’nin BM kararıyla kurdurulması, 
II. Dünya Savaşı, CENTO’nun kurulması ve Sovyetler Birliği’nin dağılması-
dır. İran, İkinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile yakın ilişkiler kurarken; 
Türkiye, İngiltere ve Fransa’nın yanında yer alıyordu. İran Almanya’yı İn-
giltere ve SSCB’ye karşı bir denge unsuru olarak kullanmak istemiştir. 
1939 yılının ikinci yarısında Enis Akaygen yerine büyükelçilik vazifesine 
Suat Davaz’ın atanmasını Rıza Şah iyi karşılamamış ve Türkiye’nin bu de-
ğişikliği İngiltere’nin güdümünde olduğu gerekçesiyle yaptığını söylemiştir. 

Bu politikası sonucu İran, İkinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz ve 
Sovyet kuvvetleri tarafından işgal edilmiştir (1941). Rıza Şah, İran işgal 
edilince tahtan çekilmiş, yerine oğlu Muhammed Rıza Şah geçmiştir. Mu-
hammed Rıza Şah döneminde Hıyabani’nin başlattığı bağımsızlık mücade-
lesi 1945’de Şeyh Cafer Pişevari’nin Güney Azerbaycan Demokratik Cum-
huriyeti’ni kurmasıyla devam etmiştir. Sovyetlerin desteklediği Azerbaycan 
                                                           
14 Aydın Can, “a.g.m.”, s. 7. 

35



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 12

Demokrat Partisi’nin lideri Pişevari 1945’de başlattığı halk ayaklanması 
neticesinde Güney Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ni ilân edilmiş, 
Pişevari’nin başbakan olduğu ve içinde milliyetçilerin, sosyal demokratla-
rın, komünistlerin bulunduğu milli bir hükümet kurulmuştur. Bu dönem-
de siyasi, sosyal, sağlık, imar, eğitim ve edebî sahada önemli hizmetler ve-
rilmiştir. Türkçe resmi dil olarak kabul edilmiş, çeşitli gazeteler faaliyete 
başlamıştır. Tahran adı geçen cumhuriyeti yıkmak için Amerika ve Sovyet-
lerle anlaşarak, bu cumhuriyeti 1946’da kanlı bir şekilde ortadan kaldırıp 
ve on binlerce insanın ölümüne neden olmuştur. Bu devlet İran’da kuru-
lan ikinci milli Türk Devleti olma özelliğine sahip olmuştur.15 

1945-1946 yılları arasında Pişevari önderliğindeki Azerbaycan Özerk 
Hükümeti özellikle kültür ve eğitim alanında da pek çok önemli reform-
lar gerçekleştirmiştir. Bu kısa sürede Azerbaycan Türkçesi Azerbaycan’ın 
resmî dili ilân edilmiş, okullarda ve devlet kurumlarında kullanılmaya 
başlamış ve ilkokul öğrencileri için Ana Dili adlı altı ciltlik ders kitabı ya-
yınlanmıştır. Tebriz Üniversitesi kurularak Türkçe eğitim ve öğretim ve 
Tebriz radyosu tesis edilerek Türkçe yayın yapılmaya başlanmıştır. Azer-
baycan Gazetesi Azerbaycan Demokrat Partisi’nin (fırkasının) resmî or-
ganı olarak bu dönemde siyasî, edebî ve sosyal konularda makaleler neş-
retmiştir. Onlarca Türkçe kitap, dergi ve gazete yayınlanmıştır. Tebriz’de 
Güney ve Kuzey Azerbaycan şairlerinden ibaret bir şairler meclisi oluştu-
rulmuş; Sahir, Sehend, Balaş Azeroğlu, Medine Gülgün, H. Biluri, Y. 
Şeyda ve birçok ünlü şair ilk Türkçe şiirlerini orada okumuşlardır. Şair-
ler Meclisi’nde okunan şiirler toplanarak 1945 yılında “Şairler Meclisi” 
adlı 80’den fazla şairin şiirlerini içeren bir antoloji şeklinde hazırlanmış-
tır. 1941-1946 yılları arasında ülkenin yabancı güçler tarafından işgali 
sırasında ve merkezî hükümetin zayıfladığı bir dönemde Azerbaycan sos-
yal ve siyasal mücadelelerin odak noktası hâline geldiği gibi Azerbaycan 
Türk edebiyatı da çiçeklenmeye başlamıştır. O zamana kadar daha çok 
gazel ve hiciv şiirler yazan Ali Fitret, M. Biriya, H. Sahaf ve Mahzun gibi 
şairler artık millî ve içtimaî konularda şiir yazmaya başlamışlardır. Azer-
baycan Özerk Hükümeti’nin 1946 yılında kanlı şekilde ortadan kaldırıl-
masından sonra Pehlevî rejiminin fermanıyla Türkçe yayınlanmış olan 
bütün kitaplar toplanarak yakılmış ve Türkçe yeniden yasaklanmıştır.16 

İkinci Dünya Savaşı esnasında işgal altında bulunan İran ile Türkiye’nin 
ilişkileri 1947 yılına kadar dondurulmuştur. 1948 yılında ilişkiler yeniden 
canlanmıştır ve bu dönemden sonra iki devlet de Batı bloğu eksenli bir siya-
set izlemişlerdir. Son İran Şahı Muhammed Rıza Şah döneminde İran Tür-
kiye ile olan dostluğunu Rıza Şah dönemine göre oldukça bozulmuştur. 
                                                           
15 Hakan Kaygusuz, Seyit Cafer Pişevari ve Güney Azerbaycan Milli Hükümetinin Kuruluşu, 
http://günaz tv/?id=4v&mode=1&sID=732&lang=1, (erişim tarihi: 28.05.2013.) 
16 Arif Keskin, Güney Azerbaycan Milli Hükümeti ve Seyit Cafer Pişevari, Uluslararası İlişkiler ve 
Stratejik Analizler Merkezi, http://www.Turksam.org/tr/a193.html, (erişim tarihi: 28.05.2013.) 

36



ŞAMİL ÜNSAL / ATATÜRK’ÜN BAKIŞ AÇISI ÇERÇEVESİNDE TÜRK-İRAN İLİŞKİLERİ 13

Şah Muhammed Rıza Şah döneminde İran’da yaşayan Türkler asimile 
edilmeye çalışılmış, Kürtlerin Fars asıllı oldukları iddiasıyla Türkiye’de 
meydana gelen Kürt ayrılıkçı faaliyetlerini desteklemiştir. Şah içerideki 
mollaları memnun edebilmek için iktidarını sağlamlaştırmak için uğraşmış 
istihbarat teşkilatı (Savak) ile toplum üzerinde baskı oluşturmuştur. İran 
dünya ülkeleri arasında gelir eşitsizliğinin en yoğun hissedildiği ülkelerden 
birisi olmuştur. Şah’ın kendisine mollaları dayanak olarak görmesinin ne-
deni kendisini emperyalistlerin iş başına getirdiği ve onların kuklası olduğu 
yönünde yükselen muhalif sesler hatta büyüyen kitlesel hareketlerdir. 

1949 yılında Anglo-Iranian Oil Company ile İran devleti arasında kar 
paylaşımı konusunda bir anlaşma imzalanmış, ancak meclis bu anlaş-
mayı onaylamamış ve kamuoyunda baskı yapıp petrolün millileştirilme-
sini talep etmişlerdir. 1950’lerde yükselen milliyetçi hareket sonucu Baş-
bakan Musaddık İran petrollerini millileştirme kararı almıştır. Bu karara 
karşılık İngiltere İran’a karşı uluslararası bir kampanya başlatmıştır. 
Türkiye ve ABD İngiltere’yi desteklemişlerdir. Ayrıca Türkiye’nin bir diğer 
tepkisi de komünist Tudeh Partisi’nin İran’da yükselişi buna bağlı olarak 
İran’ın Moskova güdümünde bir ülkeye dönüşmesiydi. Musaddık 1953 
yılına kadar ülkede hâkimiyetini kurdu ve 1953 yılında Şah’ı tahtından 
feragat ettirdi. Bu durumdan kaynaklanan endişeler 1953 yılında Mu-
saddık’ın CIA tarafından devrilmesine kadar devam etmiştir. Musad-
dık’ın devrilmesiyle Şah tekrar tahtını ele geçirmiştir. 

Şah’ın ülkeye tekrar egemen olması İran’da muhalif hareketi bitirme-
miş, aksine muhalifler bu dönemden sonra mollalar etrafında birleşmeye 
devam etmiştir. Şah’ın egemenliğini sağlamlaştırmak adına ABD’ye yak-
laşması Sovyet tehdidine karşı Şah’ı düşünmeye zorlamış ve Sadabad 
Paktı’nı askeri ittifaka dönüştürmek için çalışmıştır. Bu amaçla hem Pa-
kistan’ın pakta dahil edilmesi gerektiğini hem de paktın niteliğinin değiş-
tirilmesini Türkiye’ye önermiştir. Bu istek ABD’nin pakta dahil olmaması 
durumunda Sovyetleri tahrik etmekten başka bir işe yaramayacağı hem 
de Pakistan-Afganistan arasındaki sınır uyuşmazlığı meselesi yüzünden 
rafa kaldırılmıştır. Ancak bu dönemde İran ve Türkiye Sovyet tehdidine 
karşın ABD çıkışlı olan Kuzey Kuşağı ülkeleri arasında yer alarak 1955 
yılında Bağdat paktının kurulmasına öncülük etmiştir. Sovyet tehlikesi-
ne karşın İran Türkiye’nin NATO üyesi olmasının verdiği rahatlığı hisse-
demiyor ve ABD’nin bu paktın aktif katılımcısı olmasını istiyordu. Orta-
doğu da dengeleri kendi lehine çevirmek ve Sovyetlere karşı bir birlik 
oluşturmak amacıyla Einsonhower Doktorini’ni 1957 Ocak’ın da yayınla-
yan ABD Mart ayında pakta katılmıştır. Ancak Bağdat Paktı 1958’de Irak 
askeri darbesinden sonra Irak’ın paktan çekilmesiyle birlikte 1959 yılın-
da adını Centro olarak değiştirmiş ve merkezini Ankara’ya taşımıştır. 

Bu dönemde Türkiye’de Demokrat Parti iktidarına karşı son yıllarda 
yükselen muhalefet ve sonrasında meydana gelen askeri darbe (1960) ile 
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birlikte İran’la Türkiye ilişkilerin bozulacağından korkan Şah Milli Birlik 
Komitesi’nin yayınladığı bildiri de CENTO’ya ve NATO’ya bağlılıklarını 
ilan ettiğini görünce rahatlamış ve darbeden iki gün sonra Avrupa gezi-
sinden dönerken Yeşilköy Havaalanı’nda Milli Birlik Komitesi üyeleriyle 
birkaç saatlik bir görüşme yapmıştır. Şah kendi ülkesinde meydana gel-
mesinden korktuğu darbeyi 1979 yılında yaşayacaktır. 

1960 darbesi sonrası Türkiye’de İran’daki monarşi düzenine ve Şah’a 
karşı eleştirel yaklaşımlar görülmüş, İran’dan Türkiye’ye gelen öğrencile-
rin Şah’a karşı protesto gösterileri yapmalarını Türk kamuoyu hoş karşı-
lamıştı. Belki de bu sebepten dolayı İran’da gerçekleşen devrime Türk 
halkı kolay uyum sağlayarak sempati göstermiştir. 

Şah’ın bu dönemde ülkesinde uygulamakta olduğu Farslılaştırma poli-
tikası sonucu Irak’taki Kürtler için otonom bir yapının kurulmasını des-
teklemiş, bu durumda Türkiye’de bulunan Kürtler için örnek teşkil eder 
düşüncesi sonucu Türkiye’yi rahatsız etmiştir. Şah’ın bu politikasının asıl 
amacı Basra Körfezi’nde hâkimiyet kurma isteğiydi. Bu kurulması istenen 
Kürt otonom yapısına karşın rahatsızlığını bildiren Türkiye’ye karşın Şah 
yine izlediği politikadan vazgeçmemiştir. Kürt meselesi dolayısıyla İran ile 
mevcut olan gerginliği karşın Türkiye’nin Irak ile yakınlaşmış, fakat bu so-
runu aşmak için Türkiye bir adım atarak 1966 yılında Cumhurbaşkanı 
Cevdet Sunay ilk yurt dışı gezisini İran’a yapmıştır. Bu geziden sonra Baş-
bakan Süleyman Demirel 1967 yılında İran’ı ziyaret etmiştir. Bu ziyarete 
karşılık 1973 yılında Arap-İsrail Savaşı’nın olduğu dönemde Şah Türkiye’-
ye gelmiştir. Bu görüşmeden iki yıl sonra da Cumhurbaşkanı Fahri Koru-
türk İran’a gitmiştir. Bu görüşmelerle giderilmeye çalışılan problemler tam 
olarak çözümlenemese de bir süreliğine rahatlama sağlamıştır. 

1978 yılında iki ülkede de meydana gelen çatışmalar, muhalif hare-
ketler İran’da rejim değişikliğiyle sonuçlanan bir devrimi Türkiye’de ise 
1980 askeri darbesinin zeminini oluşturmuştur. 

İran’da Şah Muhammed Rıza’ya karşı güçlenen muhalifler Ayetullah 
Humeyni ve Ali Şeriati’nin önderliğinde bir devrim yaparak, Nisan 1979’-
da İran İslam Cumhuriyeti’ni kurmuş ve Şah’la birlikte sanayi burjuvazi-
si de ülkeden tasfiye edilmiştir. İran İslam Cumhuriyeti’nin kurulduğu 
yıllarda Türklere nisbi özgürlük verilmiştir. 1979 Anayasası’nın açıklan-
masıyla birlikte Türklere fazla bir hak verilmediği ortaya çıkmış, bunun 
üzerine Türk nüfusunun çoğunluğu anayasa oylamasına katılmamış, ar-
dından Tebriz’de resmi daireler işgal edilmiştir. İran yetkilileri isyanı 
Türk önderlerinin telkin ve desteği ile ancak bastırabilmiş, duruma hâ-
kim olunca da Mehdi Bazargan ve Ayetullah Şeriat Medari gibi Türk asıl-
lı devlet adamlarını devre dışı bırakmışlardır. Bu yıllarda Türklerin kur-
duğu bazı siyasî ve kültürel cemiyetler ortaya çıkmıştır. Azerbaycan De-
mokrat Partisi ilk olarak faaliyete başlamış, Azerbaycan gazetesi ve der-
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gisi yayın organı olarak halka hizmet vermiştir. Ancak bu yayınlar ve si-
yasal örgütlenme kısa ömürlü olmuş, 1980 yazından itibaren faaliyetine 
son verilmiştir. 

İran İslam Cumhuriyeti kurulduğunu ilan ettikten sonra Şah’ın müt-
tefiki olan ABD ile ilişkileri kesti ve ABD büyükelçiliğine sığınan Ameri-
kan vatandaşlarının ülkelerine dönmelerine izin vermedi. Bu rehineler 
krizi tam 444 gün sürdü. ABD yönetimi bu süreçte İran’a karşı bir hava 
harekâtı yaptı, ancak sonuç tam bir başarısızlık olmuştur. Türkiye bu 
durum karşısında rehinler krizinin çözülmesine tam destek veriyor, an-
cak ABD’nin Türkiye’den talep ettiği ambargo kurallarına uymak istemi-
yordu. Bu durumu en az bir NATO ülkesinin İran’da büyükelçiliğini açık 
tutması gerektiği gibi savunmalarla geçiştirmeye çalışmıştır. ABD’nin 
tüm baskılarına rağmen Türkiye istenildiği takdirde arabulucu olma vas-
fını taşıyabileceğini belirtmiş, ancak başka bir yaptırıma katılmamakta 
direnmiştir. İran yönetimi 20 Ocak 1981 yılında rehineleri serbest bırak-
mış ve ABD vatandaşları Tahran’dan Türkiye’ye getirilmiştir. Türkiye ta-
rihinde (özellikle 1950’lerden sonraki dönemde) ABD’nin isteklerine karşı 
çıkması, Ankara’nın kendi ulusal çıkarlarını tehlikeye sokmamak adına 
direnmesi tavrı eşine ender rastlanılır bir durum olmuştur. 

İran’da İslam Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra devrimin felsefesi 
olan dünyada özellikle de çevresinde bir güvenlik çemberi yaratma, devrimi 
yayma fikri ve İran’ın Ortadoğu’da İran Körfezi’ni içine alacak şekilde bir Şiî 
devleti kurma amaçları sonucunda Türkiye ve İran ilişkileri bozulmuştur. 
Başlangıçta ciddi olarak sürdürülen bu politika, zamanla İran’ı dünyada 
yalnızlığa sürüklemiştir. Bu nedenle, İran, Ali Akbar Rafsancani ile başla-
yan ve bugün işbaşına gelen yeni liderlerin daha ılımlı tavırlarıyla, başlan-
gıçta belirlenen bu ideolojik dış politika hedefinden biraz uzaklaşmış gibi 
görünmekte, çevre ülkelerle bozulan ilişkilerini düzeltmeye çalışmaktadır. 

İran-Türkiye arası bu dönem temel sorunlara değinirsek Türkiye’deki 
İslamcı kökten dinci akımları destekleyerek ve Atatürkçülüğü, Laikliği ve 
Batılılaşma hedeflerini engellemeye yönelik her türlü hareketin arkasında 
yer alarak, İslam devrimi için uygun bir ortam yaratmaya çalışmışlardır. 
Türkiye’ye yönelik olumsuz televizyon ve radyo yayınları yaparak, bölgesel 
dengeleri kendi lehine çevirmek için, Irak’ta ve Türkiye’deki Kürt ayrılıkçı 
hareketlerini desteklemişlerdir. Türkiye karşıtı terör faaliyetlerini de des-
tekleyen, PKK terör örgütünün İran sınırlarından da giriş yapmasına ve 
buralarda konuşlanmasına müsaade eden İran sınırları içinde yaşayan Er-
menilerin de (yaklaşık 300.000) Türk karşıtı hareketlerine göz yummuştur. 

İran içinde yaşayan Azerilerin, Türkmenlerin, Kaşgar ve Avşar Türkle-
rinin bulunduğu Türk soyundan gelen halkları eritmeye ve onların kök-
leri ile ilgili bilinçlerini yok etmeye çalışan ve bu politikalarıyla eleştirdik-
leri Şah Muhammed Rıza ile aynı yolu izlemiş olan İran hükümetine kar-
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şı İslam devriminin ardından İran’da yükselen etnik milliyetçilik Güney 
Azerbaycanlıları da etkilemiştir. Bu sürecin sonucu olarak İran Azerbay-
canlıları arasında Türk ve Azerbaycan kimliği çerçevesinde yeni bir siyasi 
arayış doğmuştur. “Güney Azerbaycan Milli Hareketi” olarak adlandırılan 
bu hareket özellikle Sovyetlerin dağılmasının ardından bağımsız Azer-
baycan Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla güçlenmiştir. 

Türk-İran ilişkileri bu dönemde sorunlar yaşasa da İran’ın Rafsanca-
ni ile başlayan Hatemi ve Ahmedinejad ile devam eden devrim ihracın-
dan vazgeçme politikaları sonucunda ve son zamanlarda özellikle ABD’-
nin İran’ı tehdit etmesi sebebiyle iki ülke arasında bir yakınlaşma söz 
konusu olmuştur. İran Cumhurbaşkanı Ahmedinejad Kasım ayında 
(2009) Türkiye’yi ziyaret etmiş, İstanbul’da görüşmelerini tamamlayarak 
ülkesine geri dönmüştür. Ahmedinejad’ın Ankara’ya gitmemesi yani 
Anıtkabir’i ziyaret etmekten kaçınması İran’ın halen Mustafa Kemal ve 
laik düzene karşı tavırlarının çok değişmediğini göstermekle birlikte Ah-
medinejad’ı İstanbul’da karşılayan Başbakan ve hükümetinin bu duru-
ma karşın rahatsızlıklarını belirtmemesi de üzücüdür. Ahmedinejad’ın 
İstanbul ziyareti sonrası Ekim ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve maiyeti İran’a ziyarette bulunmuş ve ABD’nin karşı çıktığı nükleer si-
lahlanma konusunda İran’a destek vermiştir. Bu destek dikkat çekicidir. 
AKP hükümeti Ortadoğu politikasını bölgedeki ilişkilerini geliştirme 
(özellikle Arap devletleriyle) ve bu coğrafyada gücünü attırmaya yönelik 
olarak belirlemiş ve bu siyasetini kimi zaman ABD’nin karşısında ancak 
çoğu zaman ABD müttefiki olarak gerçekleştirmeye çalışmıştır. ABD ise 
bölgede tek güç olma yarışında olmakla birlikte bu yarışı ne pahasına 
olursa olsun kazanma çabasındadır. Bu nedenle de ABD İran’a karşı bir 
taraftan tehditkâr bir tavır sergilerken bir taraftan da ılımlı bir şekilde 
hareket ederek amacına ulaşmaya çalışmaktadır. ABD Başkanı Barack 
Obama tarafından İran devriminin 30. yıl kutlamalarında (2009) İran 
halkının Nevruz Bayramı’nı Farsça olarak kutlanması ABD’nin bu politi-
kalarının açık bir ifadesidir. 

İran’ın sahip olduğu bu nüfus gücünün 70 milyona yaklaşması ve 
özellikle de genç nüfusa sahip olması Batı dünyasını tehdit etmektedir. 
İran’ın nüfusu Temmuz 2007 verilerine göre 65.397.521 kişi olmakla be-
raber, nüfusunun dağılımı Farslar %51, Azeriler %24, Gilaki ve Mazan-
darani %8, Kürt %7, Arap %3, Lur %2, Baloch %2, Türkmen %2, diğer 
%1’dir.17  

Türkiye için önemli olan ise Azeri nüfusunun ülke içerisinde ikinci sı-
rada olmasıdır. Bu durum iki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesi konu-
sunda ciddi adımların atılması gerekliliğini ortaya koymaktadır.18 
                                                           
17 Usak Ülke Profilleri, “İran”, (Çevrimiçi), http://www.usak.org.tr/menu.asp?id=3&yid=75, t.y. 
18 İran, http://fergana.blogcu.com/iran-in-etnik-yapisi/13187796’ın erişim tarihi: 15.08.2013. 
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Sonuç 

İran’la son dönemde geliştirilmeye çalışan ilişkiler stratejik ve ekono-
mik olarak önem taşımakla birlikte o bölgede halen yaşamakta olan 
Türk nüfusu açısından da son derece önemlidir. Mustafa Kemal’in diğer 
ülkelerde yaşayan Türk nüfusuna karşılık gerçekçi politikalarla dostluk 
kurma çabaları daha sonra terk edilip ülkenin yüzü tamamen Batı’ya 
çevrilmiştir. Bu gibi yanlış politikalar izlenmiş olsa da halen özellikle Av-
rasya coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sevgi duyan, bağlılı-
ğını yitirmemiş devletler mevcuttur. Bu derin bağa karşın Türkiye’nin 
geç kalmış olsa da hâlâ bir adım atma şansı olmakla birlikte bu adımın 
bir an önce atılması Türk Dünyası açısından büyük önem taşımaktadır.  

İran, Türkiye’nin Orta Asya ülkelerine açılan kapısı, bu ülkelerle yap-
tığı ticaretin de geçiş alanını oluşturmaktadır. Günümüzde hâlâ iki ülke 
birbirine komşudur ve 454 km uzunluğunda bir sınırı paylaşmaktadır; 
aynı zamanda bu durum iki ülkenin iyi ilişkiler geliştirmesini en azından 
bunun yollarını aramasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Suriye ve İran odaklı yeni hesaplar: 
ABD Avrasya’da hâkim olmak ve bölgede İsrail’i rahatlatmak için Su-

riye ve İran’ı aradan çıkarmak istemektedir. 
ABD için Avrasya’nın anlamı: 
- Ekonomik-politik egemenliğin mekânsal odağı, 
- Soğuk savaş sonrası jeopolitiğin merkezi, 
- Muhtemel rakiplerin toprakları, 
- Zengin enerji kaynaklarının bulunduğu yer, 
- Yeni ve geniş pazar, 
- Tarihsel ve dini oluşumların batı için, ortadan kaldırılması gerekli ve 

bunun izlerinin silinmesi gereken coğrafya, 
- ABD’nin Suriye ve İran’a yönelik operasyonlara hazırlığı, 
- Fransa ve Almanya’nın çıkarlarını daraltıcı bir nitelik taşıyor. 
- Fransa ve Almanya BOP’nin NATO aracılığı ile uygulamaya konul-

masına sıcak yaklaşmıyor. 
- Suriye ve İran’ın, Akdeniz, Hazar, Basra üçgeninin iki ayağı olduğu 

bilinmektedir. 
- İran, Rusya ve Çin arasında da stratejik bir buluşma noktasıdır. 
- Asya içine açılan kapıdır. 
- Suriye-İran-Irak ve Türkiye’nin topraklarında oluşturulmak isteni-

len Kürdistan projesinin de oluşum alanıdır.19 ABD İran’a AB’den farklı 
yaklaşmaktadır. ABD’nin İran’a yönelik öncelikli politikası İran’ın edin-
meye çalıştığı nükleer sistemlere yoğunlaşmış durumda olup, demokra-
tikleşme istemlerini şimdilik ertelemiş görünmektedir. 
                                                           
19 Yaşar Hacısalihoğlu, “İran-Suriye Odağında Yeni Hesaplar”, Cumhuriyet Strateji, Yıl: 1, 
Sayı: 35, s. 5-6, 28 Şubat 2005. 
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Irak işgali ile Ortadoğu’ya iyice yerleşen ABD,  bölgede enerji kontrolü 
ve diğer nedenlerle çengel atabileceği tek ülke olarak İran’ı görmektedir. 

İran, nükleer sistemlere ABD saldırısına karşı caydırıcı unsur olarak 
kullanmak amacıyla sahip olmak istemektedir. 

İran’ın en büyük açmazı ise; Afganistan ve Irak’ta ki ABD askeri varlı-
ğı olarak gözüküyor. 

İşgal sonucu Irak ordusunun dağıtılmasıyla İran Silahlı Kuvvetleri 
körfezin en baskın gücü haline gelmiştir. Bu nedenle; 

▪ İran’ın Şiiler aracılığı ile Irak’la etkin rol oynamak istemesi,  
▪ Nükleer silah geliştirerek de İsrail’i tehdit etmesi, 
▪ ABD’nin göz yumamayacağı gelişme olarak sıralanıyor. 
▪ Bölgede İran’ı hesaba katmadan politika yapılamayacağı ileri sürülüyor. 
Bu nedenle; 
ABD’nin İran’a baskıları siyasi ve stratejik nedenlerden kaynaklanıyor. 
ABD baskılarının bir nedeni de Irak’ta İran yanlısı bir Şii yapılanma-

sının önüne geçmektir.20 
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KAZAKİSTAN VERGİ SİSTEMİNE  
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Öz 

Kazakistan bağımsızlığının ardından geçen son yirmi yılda, vergi siste-

minde önemli bir gelişme kaydetmiştir. Vergi oranları ciddi anlamda indirilmiş 

ve vergi sistemi sadeleştirilmiştir. Kazakistan bu sayede vergi ödeme kolaylı-

ğı sıralamasında Orta Asya ülkeleri içerisinde iyi bir konuma gelmiştir. Ancak 

diğer yandan vergi kanununda çok sık değişiklik yapılmaktadır. Bu değişik-

likler tarafsızlık ilkesini ihlal etmekte ve vergi uyumunu güçleştirmektedir. Bu 

kapsamda vergi sisteminin temel öncelikleri; i) istisna, muafiyet ve ayrıcalıklı 

rejimleri kaldırmak suretiyle vergi matrahlarını genişletmek ve ii) oran yapısı-

nı düzleştirmek olmalıdır. Ayrıca vergilerin negatif dışsallıkları yansıtacak şe-

kilde yeniden tasarlanması da kaynak dağılımında etkinliğe yol açacaktır.  

Anahtar kelimeler: Kazakistan Vergi Sistemi, Vergi Reformu, Tek 

Oranlı Vergi, Sosyal Vergi, Yeraltı Kullanıcıları. 

Abstract 
An Overview Of Tax System In Kazakhstan 

After gaining independence, Kazakhstan has made significant progress 

in tax system for last twenty years. Tax rates have been reduced substan-

tially and tax system has been simplified. As a result, Kazakhstan has ma-

de a huge progress among the Central Asian countries on the ease of pa-

ying taxes. However, tax law is changing frequently in that country. This 

change violates of the principle of neutrality and make tax compliance diffi-

cult. In this context principles of tax system; i) broadening tax bases by eli-

minating exemptions and special regimes, and ii) flattening rate structures. 
                                                           
* Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Maliye Bölümü, Meşelik Kampüsü, Eskişehir, 
  e-mail: acelikka@ogu.edu.tr. 
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Additionally, redesigning the tax system with reflecting negative externali-

ties will result in an effect on resources allocation. 

Key words: Kazakhstan Tax System, Tax Reform, Flat Tax, Social 

Tax, Subsurface Users. 

1. Giriş 

Kazakistan 1995 yılında özellikle yabancı yatırımları teşvik edici modern 
bir vergi kanunu uygulamaya başlamıştır. Eski Sovyetler Birliğinde büyük 
üne kavuşan bu kanun ile birlikte ülkede uygulanan vergi sayısı 46’dan 
11’e indirilmiş, vergi uyum maliyetleri önemli ölçüde azaltılmıştır. Ancak 
söz konusu kanun kısa sürede çok sayıda değişikliğe uğramıştır. ABD 
Uluslararası Gelişme Ajansı (USAID) verilerine göre 1994-2000 yılları ara-
sında Vergi Kanununda yaklaşık 250 değişiklik yapılmıştır.1 Bu değişiklik-
ler özellikle yabancı petrol ve gaz şirketlerine yeni yükümlülükler (mineral 
kaynak kullanım vergisi gibi) getirilmesine yönelik olmuştur. Dolayısıyla 
başlangıçta yabancı yatırımları çekmek için geliştirilen batı tipi vergi kanu-
nu zaman içinde yabancı yatırımcılar açısından gittikçe değişken bir yapı 
arz etmeye başlamıştır.2 Ardından 2001 yılında yeni bir vergi kanunu yü-
rürlüğe konulmuştur. Ancak onun da ömrü çok uzun olmamış ve yerini 1 
Ocak 2009 tarihinden itibaren üçüncü vergi kanununa bırakmıştır. Böyle-
ce Kazakistan bağımsız devletler topluluğu içerisinde bağımsızlığını kazan-
masının ardından geçen süreçte vergi kanunları en sık değişen üçüncü ül-
ke3 olmuştur. Yeni kanunun temel amacı ekonomik getirinin büyük bir 
kısmının sağlandığı madencilik sektörünün vergi yükünü artırmak, emek 
başta olmak üzere diğer sektörlerin vergi yükünü azaltmaktır.4 Bunun için 
yer altı kullanıcılarına (petrol, gaz ve maden işletmeleri) sağlanan sabit ver-
gi rejimi ayrıcalığı kaldırılmış ve yeni bazı yükümlülükler getirilmiştir (bkz., 
ek tablo 1). Bu sayede madencilik sektörünün vergi yükünün % 49’dan % 
62’ye çıkartılması, buna karşılık özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
vergi yükünün % 11’e düşmesi hedeflenmektedir.5 

Ancak bu tür teşebbüslerin vergi sisteminde tarafsızlığı sağlamada 
başarılı olmadığı gözlemiştir. Zira vergi kanununda çok sık değişiklik ya-
pılması, hiçte arzu edilmeyen bir şekilde ayrıcalıklı vergilemeyi yaygın-
laştırmıştır. Bu da vergi uyumunu güçleştirmiş ve yolsuzluğu artırmış-
                                                           
1 China Ruoxi Du, Kazakhstan: A Weakening Fiscal Regime under the New Ownership Struc-
ture?, http://fmso.leavenworth.army.mil/Collaboration/international/China/Kazakhstan_DU_ 
intl.pdf (02/05/2012), s. 7. 
2 Weinthalb Erika, Pauline Jones, Luong Energy Wealth and Tax reform in Russia and Ka-
zakhstan, Resources Policy, 27, s. 221-222, 2001. 
3 Bu konuda geniş bilgi için bkz., China, s. 7, 2011. 
4 Markov, Vsevolod and Bissengalieyva, Karlygash, Taxation in Kazakhstan, Mc Guire Woods 
Kazakhstan. February, 2009, http://www.hg.org/article.asp?id=6046 (11.06.2012), s. 1. 
5 Bkz., China, s. 7-8, 2011. 
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tır.6 Tarafsız bir vergi sistemi oluşturmak için vergi sisteminin temel ön-
celikleri, vergi matrahını genişletmek ve vergi oranlarını uyumlaştırmak 
olmalıdır. Ayrıca vergi sisteminin negatif dışsallıkları yansıtacak şekilde 
yeniden tasarlanması da kaynak dağılımında etkinliğe yol açacaktır. 
Aşağıda bu doğrultuda alınması gereken stratejik kararlar değerlendirile-
cektir. Ancak öncesinde konunun anlaşılmasına yardımcı olması bakı-
mından Kazakistan iş yaşamında yaşanan gelişmeler ve vergi sisteminin 
genel görünümü hakkında bilgi verilecektir. 

2. Ticaretin ve İş Yaşamının Gelişimi 

Kazakistan bağımsızlığının ardından geçen son yirmi yılda, uluslara-
rası ticarette büyük serbestleşme sağlamıştır.7 Bunun temel göstergesi 
olan mal ve hizmet ticaretinin Gayrisafi Yurt İçi Hâsılaya (GSYİH) oranı, 
1998 mali krizinizde yaşanan gerilemenin ardından 2000’li yıllarla birlik-
te güçlü bir artış gerçekleştirmiştir. Bu artışın temel sürükleyicisi ihra-
cat olmuş ve 2008 yılında ihracatın GSYİH içindeki payı % 56’ya ulaş-
mıştır. Dünya genelinde olduğu gibi, Kazakistan ticareti de 2008-2009 
finansal krizi döneminde önemli ölçüde daralmıştır. Kriz Kazakistan’da 
dünya geneline göre daha erken başlamış ve bankacılık sisteminde ciddi 
olumsuz etki doğurmuştur. Ancak her ne kadar kriz önceki seviyeye ula-
şılamasa da iyileşme süreci başlamış ve devam etmektedir.8 Ekonomik 
büyüme 2010 yılında % 7,3 ve 2011 yılında % 7.5 olmuştur. Bu 2009 yı-
lında kaydedilen % 1,2 oranındaki büyüme ile karşılaştırıldığında olduk-
ça ciddi bir büyüme oranıdır.9 

Ticarette yaşanan serbestleşme Kazakistan’ı temel petrol üreticisi ve 
ihracatçısı konumuna getirmiştir. 2000 yılında başlayan petrol üretimi 
2010 yılında 82 milyon tonu (günlük 1,7 milyon varil) aşmıştır. Kazakis-
tan, eski Sovyet ülkeleri arasında Rusya’dan sonra ikinci en büyük pet-
rol üreticisidir. Petrol rezervi 39,8 milyar varil (5,5 milyar ton) ve doğal 
gaz rezervi 65,2 trilyon kübik (1,8 trilyon kübik metre) olup, dünya re-
zervinin sırasıyla % 2,9 ve % 1’ini temsil etmektedir (bkz., ek tablo 2). 
Uluslararası Enerji Ajansı’nın tahminlerine göre 2020 yılında Kazakistan 
                                                           
6 World Bank, Republic of Kazakhstan Tax Strategy Paper, Volume I, Report No. 36494-KZ, 
June 2008, http://siteresources.worldbank.org/INTKAZAKHSTAN/147271-1090539544329/ 
21824119/KZ_Tax_Report_Vol_1_19Jun08_eng.pdf (16/05/2012), s. 4. 
7 Sovyetler Birliğinin dağılmasının ardından meydana gelen radikal dönüşüm, eski Sovyet 
ülkeleri ile dış dünya arasındaki ticaret üzerinde büyük etki doğurmuştur. Eksi ticaret me-
kanizmaları (Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi (CMEA) gibi) ortadan kalkmış, ba-
ğımsız devletlerin tamamı, kendilerini dünya ekonomisine adapte etmek için, yeni para bi-
rimleri oluşturmuş, yeni ticaret ortaklıkları gerçekleştirmiştir. Ticaret ayrıca resesyonun ön-
lenmesinde başlıca araç olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha geniş bilgi için bkz., IMF, 
Republic of Kazakhstan: Selected Issues, IMF Country Report No. 11/151, June 2011, s. 16. 
8 IMF, Republic of Kazakhstan: Selected Issues, s. 17, 2011. 
9 IMF, Regional Economic Outlouk Middle East and Central Asia, http://www.imf.org/exter-
nal/pubs/ft/reo/2011/mcd/eng/pdf/mreo1011.pdf, (8 Şubat 2012), s. 79. 
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ilk on petrol ve doğal gaz ihracatçısı arasına girecektir.10 Dolayısıyla tica-
retteki artışı aslında petrol ihracatı sürüklemektedir. 2002 yılında top-
lam ihracatın % 43’ünü oluşturan petrol ihracatı 2010 yılında toplam ih-
racatın % 57’sine yükselmiştir. Bu yükseliş aynı zamanda ticaretteki 
serbestleşme eğiliminin de bir yansımasıdır. Nitekim ticaret serbesti en-
deksi, ekonomik serbesti endeksinin üzerine çıkmıştır (Bkz., Tablo 1). 

 

Ticaretin serbestleştirilmesi yönünde daha fazla adım atma teşebbüs-
leri sürmektedir. Kazakistan Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Prog-
ramına (CAREC) dâhildir. Burada üyeler daha düşük ve basit tarifeler 
konusunda karşılıklı taahhüt altına girmekte ve tarife dışı engelleri kal-
dırmakta ya da önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu ölçüler bütün üye ülke-
lerin Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) üyeliği noktasında bir adım olarak 
görülmektedir. Kazakistan’ın hedefi 2012 yılı içinde WTO’ya üye olmak-
tır.11 Dahası ülkede ihracatı destekleyici (teşvik ve istisnalar yoluyla) 
ekonomik gelişme politikaları yürütülmektedir.12 

Kazakistan ticaretinin coğrafi yapısı son on yılda önemli bir değişim 
göstermiştir. Çin ithalatta ve ihracatta hızla gelişen bir öneme sahiptir. 
Rusya’nın ticaret ortağı olma özelliği ise, özellikle ihracat varış noktası 
olarak, azalmaya başlamıştır. Bununla birlikte Çin, Rusya ve Avrupa 
                                                           
10 Felipe Jesus, Utsav Kumar, The Role of Trade Facilitation in Central Asia: A Gravity Mo-
del, Asian Development Bank Working Paper No. 628, s. 4. 
11 Kafkas ve Orta Asya (CCA) ülkeleri arasında Kırgızistan 1998’de, Gürcistan 2000’de ve 
Ermenistan 2003’de Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyesi olmuştur. Diğer ülkelerin, Türkme-
nistan hariç, üyelik görüşmeleri sürmektedir. Kazakistan’ın WTO ile görüşmeleri ağırlık ola-
rak yeni geliştirilen gümrük birliği ve petrol ihracatı üzerinedir. Diğer yandan Kazakistan’ın 
gümrük tarife oranlarını düşürmeden WTO’ya üye olması güç gözükmektedir. 
12 IMF, Republic of Kazakhstan: Selected Issues, s. 18. 
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Birliği temel ticaret ortakları olmayı sürdürmektedir. Diğer yandan Kaf-
kas ve Orta Asya ülkelerinin (CCA) ticaretteki payı oldukça düşüktür. 
2010 yılında bu oran hem ithalatta hem de ihracatta yaklaşık % 3 civa-
rında olmuştur. Bunun temel nedenleri ihracatta özellikle Avrupa Birliği 
ve Çin’e arz edilen enerjinin büyük pay sahibi olması ve ithalatta da gıda 
ve makinenin payının (Çin, AB ve Rusya ilk sıralardadır) yüksek olması-
dır. Diğer yandan ticaretin temel yapısı çok fazla değişmemiştir. Ülke 
makine ve gıda ürünleri ithalatçısı (her ne kadar Kazakistan önemli bir 
buğday ihracatçısı olsa da) ve akaryakıt ve enerji ihracatçısı olma özelli-
ğini sürdürmektedir. 2020 Kalkınma Planı imalatın GSYİH içindeki ora-
nında artış ve tarımda verimliliğin artırılmasını öngörmektedir. İşletmele-
rin modernizasyonu, yüksek katma değerli ve ihracat endeksli işletmeler 
oluşturulması ve anahtar endüstrilere (telekomünikasyon ve ulaştırma) 
özel destekler sunulması çabaları sürmektedir.13 

Kazakistan ticaretinin önündeki en büyük engel kurumsal yapının ye-
tersizliğidir. Denize kıyısı olmayan ülkede ticarete ilişkin kurumların kali-
tesini artırmanın, coğrafi konumunun yol açtığı dezavantajı azaltmada bü-
yük faydası olacaktır. Dahası Kazakistan gibi doğal kaynak ihracatına ba-
ğımlılığı azaltmak ve imalat yapısını çeşitlendirmek isteyen bir ülkede ku-
rumsal gelişmenin artırılması yüksek teknolojili ve farklı ürün ihracatına 
katkı sağlayacaktır. Kurumsal gelişmenin sağlanması konusunda önemli 
adımlar atılmıştır. Özellikle gümrük prosedürlerinin basitleştirilmesi, güm-
rüklerin modernizasyonu ve komşu ülkeler ile gümrüklerde veri değişimi 
konularında gelişme sağlanmıştır. Çin ve Kırgızistan ile pilot bir gümrük 
programı uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca Beyaz Rusya ve Rusya ile Ka-
sım 2009’da bir gümrük birliği anlaşması (CU) imzalanmıştır.14 Gümrük 
birliğinden kaynaklanan tarife artışlarının ticaretin serbestleşme sürecini 
yavaşlatmaması için tarife yapısının basitleştirilmesi, tarife dışı engellerin 
(ithalat ve ihracat sınırlamaları ve her türlü kamu sübvansiyonları) aşa-
malı olarak kaldırılması ve gümrük birliğinin diğer üyeleri ile bu konular-
da bir koordinasyon içinde olunması gereklidir.15 

Kazakistan son yıllarda iş yaşamını kolaylaştırıcı ciddi adımlar atmış-
tır. Bu sayede 2011 yılında işe başlama kolaylığı sıralamasında onbeş 
basamak birden yükselmiştir (bkz., ek tablo 3). Ayrıca vergi ödeme kolay-
                                                           
13 IMF, Republic of Kazakhstan: Selected Issues, s. 19-20. 
14 1 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe giren gümrük birliği hakkında geniş bilgi için bkz., Si-
mon Gyorgy, “On the Customs Uunıon of Belarus, Kazakhstan and Russıa”, Economıc An-
nals, Volume LV, No. 184, s. 7-28, January-March 2010; WB, Assessment of Costs and Be-
nefits of the Customs Union for Kazakhstan, Report No. 65977-KZ, January 3, 2012. 
15 Anlaşmanın temel amacı yaklaşık 170 milyon nüfuslu bölgede ortak ekonomik alan (CES) 
oluşturmaktır. Bunun için gümrük tarifeleri Rusya’nınkine yakınlaştırılmıştır. Böylece Kazakis-
tan için ortalama tarife oranları % 6,7’den % 11,5’e yükseltilmiştir. Kazakistan’ın gümrük birli-
ğinde toplanan toplam gümrük vergileri içerisindeki payı % 7,3, Rusya’nın % 88 ve Beyaz Rus-
ya’nın % 4,7 olarak belirlenmiştir. Bkz., IMF, Republic of Kazakhstan: Selected Issues, s. 21. 
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lığı sıralamasında bölge ülkeleri içerisinde en iyi konumdadır. Ödenen 
vergi sayısı ve bunun için harcanan zaman süresi ise 2006’dan beri is-
tikrarlı bir şekilde düşmektedir. Ayrıca şirketlerin vergi yükünü hafiflet-
mek için 2008 yılında sosyal vergiyi azaltmış ve 2009 yılından itibaren 
de kurumlar vergisi oranı % 30’dan % 20’ye düşürülmüştür.16 Bu oran 
da 2013 yılında % 17,5’e ve 2014 yılında % 15’e düşürülecektir. Ancak 
diğer yandan sınır ötesi ticaretin önünde önemli engeller mevcuttur. İtha-
lat ve ihracat için gerekli doküman sayısının çokluğu ve bunların hazır-
lanması için gerekli olan zaman süresinin oldukça uzun olması, maliyet-
leri yükseltmekte ve ticaretin daha fazla gelişmesi engellenmektedir. 

 
 

 

3. Vergi Sisteminin Genel Görünümü 

3.1. Gelir Vergisi 

Kazakistan 1992 yılında en yüksek oranı % 30 olan sedüler bir gelir 
vergisi uygulamaya başlamış ve 1993 yılında oran % 40’a yükseltilmiş-
                                                           
16 KPMG, Corporate and Indirect Tax Surveys, http://www.kpmg.com/GR/en/IssuesAnd In-
sights/ArticlesPublications/Documents/Corporate-and-indirect-tax-survey-2011.pdf, s. 3vd. 
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tir.17 Ardından geçen sürede oran yapısı ve dilim sayısı sürekli değişime 
uğramış ve bir kısım reform taslakları hazırlanmıştır (bkz., tablo 4). Ni-
hayetinde 2009 yılında kabul edilen vergi kanunu ile birlikte arzulanan 
tek ve düşük oranlı (normal gelirlerde % 10 ve kar paylarında % 5)18 gelir 
vergisi modeline geçilmiştir. Böylece gelir vergisi uygulamasında büyük 
bir sadelik ve kolaylık sağlanmıştır. 

 

Bir kısım gelir (nafaka, sağlık harcamaları, borsada kayıtlı menkul 
kıymetlerden elde edilen kar payı ve faiz gelirleri gibi) gelir verisinden 
muaf tutulmuştur. Matrahtan bir takım indirimlerin yapılmasına izin ve-
rilmektedir. Bunlardan en önemlisi 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yü-
rürlüğe giren Minimum Aylık Ücret (MMS) uygulamasıdır. Ayrıca zorunlu 
ve gönüllü emeklilik kesintileri, mortgage faizleri ile sigorta primleri de 
matrahtan indirilebilmektedir.19 

3.2. Sosyal Vergi 

Kazakistan’da diğer ülkelerde olduğu gibi ayrı bir sosyal güvenlik ver-
gisi yoktur. İşverenler tarafından bir sosyal vergi ödenmektedir. Sosyal 
vergi 1 Ocak 1999 tarihinde gerçekleştirilen emeklilik reformu neticesin-
de yerli ya da yabancı bütün çalışanlar için % 26 oranında uygulanmaya 
başlanmıştır. Ardından Ermenistan ve Rusya modeli esas alınarak20 1 
Ocak 2004’ten itibaren azalan oranlı (% 13-5 arasında değişen) bir yapı-
ya dönüştürülmüştür. Nihayetinde 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe gi-
ren son vergi kanunu ile sosyal vergide son derece önemli bir reform ger-
çekleştirilmiş ve tek ve düşük oranlı (% 11) bir yapıya geçilmiştir. Böyle-
ce sosyal vergi eskiden uygulananın aksine hesaplanması basit ve uygu-
lanması kolay bir vergi haline gelmiştir. 
                                                           
17 Stepanyan, Vahram, “Reforming Tax Systems: Experience of the Baltics, Russia, and Ot-
her Countries of the Former Soviet Union”, IMF Working Paper, 173, s. 26-29. 
18 Bkz., Tax Code, m., 158. 
19 Tax Code, m., 156. 
20 Bkz., WB, Republic of Kazakhstan Tax Strategy, Volume I, s. 7-9, 2008. 
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Sosyal vergi matrahından zorunlu emeklilik fonu kesintilerinin (brüt 
ücretin % 10’u) düşülmesine için verilmektedir. İşveren tarafından ayrıca 
işçilere ödenen ücret üzerinden % 5 oranında zorunlu sosyal sigorta fo-
nu kesintisi yapılmaktadır.21 

3.3. Kurumlar Vergisi 

Birçok doğal kaynak zengini ülkede (örneğin Rusya) olduğu gibi Kaza-
kistan’da da kurumlar vergisi bütçe gelirleri içinde önemli bir yere sahip-
tir. Kurumlar vergisinin merkezi bütçe gelirleri içindeki payı % 4.9 civa-
rında olup, Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri standartlarının 
üzerindedir.22 

Kazakistan’da uygulanan kurumlar vergisinin temel prensipleri bir-
çok gelişmiş ülkede uygulanan sistem ile uyumludur. Bununla birlikte 
gerekli belge standartları oldukça yüksektir.23 2009 yılında yürürlüğe gi-
ren vergi kanunu ile kurumlar vergisi oranı % 30’dan % 20’ye indirilmiş-
tir. Böylece yüksekliğinden şikâyet edilen yasal kurumlar vergisi oranı 
komşu ülkelerin (Rusya ve Orta Asya) seviyesine çekilmiştir. Ancak ülke-
de faaliyet gösteren yabancı şirketler vergi sonrası gelirleri üzerinden % 
15 oranında24 ilave bir kar vergisine tabi tutuldukları için bu kurumlar-
da kurumlar vergisinin oranı % 32’ye (ikili vergi anlaşmaları hariç) yük-
selmektedir.25 

Yeni Kanun ile birlikte küçük ve orta boylu işletmelerde avans ku-
rumlar vergisi ödemesi kaldırılmıştır. Ayrıca önceki iki yıla ait kazancı 
belli bir tutarı aşmayanlar, yen işe başlayanlar ve yeni kayıt yaptıran dar 
mükellefler avans kurumlar vergisi ödemesinden muaf tutulmuştur. Ye-
                                                           
21 Daha geniş bilgi için bkz., Ernst and Young, Doing Business, s. 17, 2011. 
22 WB, Republic of Kazakhstan Tax Strategy, Volume I, s. 8, 2008. 
23 Ernst and Young, Doing Business, 18, 2011. 
24 Tax Code, m., 134/5. 
25 PKF Worldwide Tax Guide 2011, http://www.pkf.com/media/387417/pkf%20worldwide 
%20tax%20guide%202011%20v2.pdf (19/07/2012), s. 245-246; KPMG, 2011, s. 15. 
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ni Kanunun ayrıca matrahtan yapılacak indirimlerin kapsamını genişlet-
miş26 (örneğin kullanılan bina, makine ve teçhizatın değerinin indirilme-
sine izin verilmiştir) ve zararların ileri taşınma süresini 3 yıldan 10 yıla 
çıkarmıştır.27 Böylece zararların ileri taşınma süresi ile ilgili beklentiler 
büyük ölçüde karşılanmıştır. 

3.4. Katma Değer Vergisi 

Kazakistan’da Avrupa Birliği tipi modern bir katma değer vergisi sis-
temi uygulanmaktadır. Katma değer vergisinin oranı yürürlüğe girdiği 
1992 yılından itibaren sürekli olarak düşme eğilimi göstermektedir. Baş-
langıçta % 28 olan oran (gıda maddeleri için düşük oran ve indirimler), 
1993 yılında % 20’ye düşürülmüştür.28 2001 yılında tek oranlı (% 15) bir 
sisteme gelişmiş ve sonrasında bunda ısrar edildiği gözlenmiştir. 2007 
yılında oran % 14’e, 2008’de % 13’e ve en son 2009’da % 12’ye indiril-
miştir.29 İhraç edilen mallara, uluslararası yolcu ve yük taşımacılığına ve 
yeraltı kullanım sözleşmesi kapsamında ithal edilen mallara teşvik amaçlı 
olarak sıfır oran uygulanmaktadır. Ayrıca bazı mal ve hizmet satışları 
vergiden istisna edilmiştir. Bunlardan başlıcalar;30 

- Oturulan konutun kiraya verilmesi ya da satışı, 
- Arazinin kiraya verilmesi ya da satışı, 
- Lisanslı şirketler tarafından finansal ve sigortacılık hizmetleri yapıl-

ması, 
- Leasing anlaşması kapsamında varlık transferi, 
- Ticari olmayan organizasyonların sunduğu hizmetler, 
- Eğitim, bilim ve kültür alanında sunulan hizmetler, 
- Medikal ve veterinerlik mal ve hizmetleri,  
- Avukatlık ve noterlik hizmetleri, şeklindedir. 

Katma değer vergisi toplanması oldukça kolay bir vergi olduğu için 
Kazakistan’da bütçe gelirleri içerisinde önemli bir yer işgal etmektedir. 
GSYİH içerisindeki payı ortalama % 4,6 civarındadır. Özellikle yabancı 
yatırımcılara yönelik KDV istisnasının tek taraflı olarak kaldırılması KDV 
gelirlerinde artışa yol açmıştır.31 KDV’nin gelir verimliliği aynı gelişmişlik 
seviyedeki ülkelerin üzerindedir. Şöyle ki, kişi başına gelirin 1000-5000 
dolar arası olduğu 23 ülkeyi kapsayan bir araştırmada; tüketim esas 
                                                           
26 Markov, “Vsevolod and Bissengalieyva, Karlygash, Taxation in Kazakhstan.” Mc Guire Woods 
Kazakhstan. February, 2009, http://www.hg.org/article.asp?id=6046 (11/06/2012), s. 1. 
27 Tax Code, m., 137/1. 
28 Stepanyan, s. 26-29, 2003. 
29 Tax Code, m., 268. 
30 PKF Worldwide Tax Guide 2011, 246. 
31 Weinthalb Erika, Pauline Jones, Luong Energy Wealth and Tax Reform in Russia and Ka-
zakhstan, Resources Policy, 27, s. 219-220, 2001. 
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alındığında 0,49 ve GSYİH esas alındığında 0,36 olan grup ortalamaları, 
Kazakistan’da sırasıyla 0,59 ve 0,31 olarak gerçekleşmiştir. Bu kısmen 
tahsili daha kolay olan ithalattan alınan KDV’nin GSYİ içindeki payının 
yüksekliğinden kaynaklanmıştır. Tam tersine yurt içi KDV matrahı ulus-
lararası standartların altında olup, özellikle konutlara ve alt yapıya tanı-
nan istisnalar ile matrah daha da aşınmıştır.32 

3.5. Özel Tüketim Vergisi 

Kazakistan’da uygulanan ÖTV’nin en göze çarpan özelliği gelir içinde-
ki payının düşük olmasıdır. Gelişmekte olan ve geçiş ülkelerinde vergi 
sisteminin en önemli sürükleyicisi olan bu vergi tam tersine Kazakistan’-
da sınırlı sayıda üründen (tütün, alkol, havacılık yakıtı hariç petrol 
ürünleri, motorlu taşıtlar, kirlilik ve diğer birkaç ürün) alınmaktadır.33 

ÖTV’nin gelir potansiyeli toplam gelirin % 5’inin ve GSYİH’nın % 
1’inin altındadır. AB ülkelerinde ise tam tersine ÖTV’nin vergi gelirleri 
içindeki payı iki katından, GSYİH içindeki payı ise dört katından daha 
fazladır. Avrupa Birliğine yeni katılan Slovakya, Çek Cumhuriyeti ve Ma-
caristan’da bile daha fazla ÖTV tahsil edildiği gözlenmektedir.34 

Kazakistan’da uygulanan ÖTV’nin bir diğer göze çarpan özelliği de 
sosyal maliyetleri içselleştirme fonksiyonunu yerine getirecek şekilde ta-
sarlanmamış olmasıdır. Bilindiği gibi sigara ve aşırı alkol tüketenler ve 
çevreyi kirletenler üzerinden alınan vergiler, kaynak tahsisinde etkinliği 
sağlar, bu ürünleri tüketenlerin diğer insanlara yükledikleri maliyetleri 
(fiziksel, finansal, psikolojik) karşılamaya hizmet eder. Her ne kadar dış-
sal ya da sosyal maliyetleri ölçmek güç olsa da, Kazakistan’da toplanan 
ÖTV’nin dışsal maliyetlerden uzak olduğu ile ilgili güçlü bir kanaat mev-
cuttur.35 

Ayrıca motorlu taşıtlardan ve akaryakıttan alınan vergiler devletin 
sunduğu yol hizmetlerinin bir karşılığı olarak rasyonelleştirilebilir. Bun-
ların kullanım bedeli yolların inşa ve işletme maliyetine eşit olduğu za-
man vergilemede optimuma ulaşılmış olur.  

Ancak Kazakistan’da uygulanan sistem bu fonksiyondan oldukça 
uzaktır. Netice olarak sosyal maliyetler ya da dışsallıklar üzerine konan 
vergilerin, devletin gelire olan ihtiyacı dikkate alınmaksızın, uygun oran-
da artırılması kaynakların etkin tahsisine yardımcı olacağı unutulmama-
lıdır.36 
                                                           
32 WB, 2008, s. 43, 46-47. 
33 Tax Code, m., 279; Deloitte, Kazakhstan Value Added Tax and Excise Tax, s. 3; PKF 
Worldwide Tax Guide 2011, 246. 
34 WB, 2008, s. 68. 
35 WB, 2008, s. 68. 
36 Nihat Edizdoğan ve Ali Çelikkaya, Vergilerin Ekonomik Analizi, Dora Yayıncılık, s. 239-
246, 2010; WB, 2008, s. 68 vd. 
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3.6. Çevre Vergileri 

Kazakistan’da çok sayıda çevresel amaçlı vergi uygulanmaktadır (bkz., 
tablo 6). Teknoloji ya da emisyon standartlarına dayalı yeni ve modern 
düzenlemeler geliştirilmiştir. Emisyonun azaltılmasında vergi bir araç 
olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda çevresel duyarlılığa önem verildiği-
ni söylemek mümkündür.37 Ancak bu tür vergilerin kapsamının genişle-
tilmesinde yarar vardır. 

Tablo 6: Çevre Kirliliği ile İlgili Vergiler 

Verginin Türü 
Vergi Miktarı 
(Ton Başına) 

1. Sabit kaynaklardan hava kirliliği 281 

2. Mobil kaynaklardan hava kirliliği  

         - Etil benzinli 990 

         - Katkısız benzinli 324 

         - Dizel,  428 

         - Likit gaz 236 

3. Toprak ve su kirliliği  

         - Su 12,944 

         - Mühendislik tesisleri (arıtımsız) 15,929 

         - Rölyef 17,522 

4. İmalat atıkları (toksik olmayan) 148 

5. Radyoaktif atıklar (saflaştırılması mümkün olmayan) 14,024 

6. Dekapaj ve çevresel oluşumlar 4 

7. Kül, cüruf, atık (toksik olmayan) 66 

8. Katı evsel atıklar 143 

10. Tarımsal atıklar (gübre) 87 

Kaynak: WB, 2008, s. 79. 

3.7. Diğer Vergiler 

Kazakistan’da uygulanan dört temel verginin dışında diğer başlıca 
vergiler; emlak vergisi, arazi vergisi ve motorlu taşıtlar vergisidir. 

Gerçek ve tüzel kişilere ait binalar ve sabit varlıklar emlak vergisine 
tabi tutulmaktadır. Verginin oranı; tüzel kişiliklerde % 1,5, gerçek kişile-
re ait işletmelerde ve özel rejime tabi tutulan tüzel kişiliklerde % 0,5 ve 
kar amacı gütmeyen organizasyonlarda % 0,1 olarak belirlenmiştir. Ger-
                                                           
37 Çevre vergileri ayrı bir çalışma konusu olacak kadar geniş olduğu için, bu çalışmadaki 
açıklamalar sınırlı tutulmuştur. 
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çek kişilerde ise % 0,05 ile % 1 arasında değişen artan oranlı bir tarife 
uygulanmaktadır.38 Yeni Kanun emlakin değerinin belirlenmesinde yeni 
bir hesaplama yöntemi getirmiştir. Buna göre; matrah belirlenirken ar-
tık; emlakin bulunduğu yer, fiziksel aşınma payı ve çeşitli ayarlama kat-
sayıları esas alınacaktır.39 

Gerçek kişiler ve tüzel kişiler, arazi sahipliği ya da arazinin işletilme-
sinden elde edilen gelirler üzerinden arazi vergisi ödemektedir. Verginin 
oranı; arsanın alanına, kalitesine ve amacına göre değişmektedir. Vergi-
lendirmede yıllık beyan (tüzel kişiliklerde üç aylık avans ödemeleri söz 
konusudur.40 

Gerçek ve tüzel kişiler ülke siciline kaydedilen motorlu taşıtları için 
motorlu taşıtlar vergisi ödemek zorundadır. Vergi oranları aylık olarak 
belirlenmektedir ve aracın motor hacmi, kapasitesi ya da koltuk sayısına 
dayandırılmaktadır.41 Yeni Kanun otomobillerin ve kamyonların vergi 
oranlarını yaklaşık iki katına kadar azaltmıştır.42 

4. Vergi Sisteminde Reform Öngörüsü 

4.1. Gelir Vergisi ve Sosyal Verginin Birleştirilmesi 

Kazakistan 2009 yılında yürürlüğe giren yeni vergi kanunu ile birlikte 
hem gelir vergisi hem de sosyal vergide tek ve düşük oranlı bir sisteme 
geçiş yapmıştır. 

Tek vergi ve tek oran, yapısal açıdan optimaldir, çünkü hem şeffaflığı 
artırır (emek üzerinden tek vergi alınmış olur) hem de düşük gelirli çalı-
şanlar kazançları sıfır oran diliminin altında kalacağı için daha fazla ko-
runmuş olur. Tek oranlı gelir vergisi sistemi son yıllarda Baltık ülkeleri, 
Rusya ve diğer orta Avrupa ülkelerinin benimsediği bir sistemdir.43 Rus-
ya Aralık 1994’de gelir matrahını genişletmek için yeni bir gelir vergisi 
sistemine geçmiş ve artan oran uygulamıştır. Ancak Temmuz 2000’de 
hem kişileri hem de işletmeleri gelirlerini tam beyan etmeye teşvik etmek 
amacıyla % 13 oranında tek oranlı bir gelir vergisi sisteme geçmiştir. Ne-
tice olumlu olmuş 1996 yılı öncesi gelir vergisinin GSYİH içindeki oranı 
% 2,9’un üzerine çıkmazken (1998’de yüzde sıfıra düşmüştür) tek ve dü-
şük oranlı gelir vergisi uygulaması sayesinde kişilerin (özellikle de yük-
sek gelir dilimlerindekilerin) hem gerçek gelirlerini beyan etmeleri sağ-
lanmış hem de gelir idaresinde yaşanan yetersizlikler giderilmiştir. Öyle 
                                                           
38 PKF Worldwide Tax Guide, 247, 2011. 
39 Deloitte, New Tax Code of the Republic of Kazakhstan Taxes on Property, Vehicle and Land, 
29 October 2008, s. 1-3. 
40 PKF Worldwide Tax Guide, 247, 2011. 
41 PKF Worldwide Tax Guide, 247, 2011. 
42 Deloitte, Taxes on Property, Vehicle and Land, s. 1-3. 
43 Tek oranlı vergi uygulayan ülkelerin listesi için bkz., Edizdoağan ve Çelikkaya, s. 127, 2010. 
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ki, bu reformun hemen ardından tahsilât ve uyum oranları % 50 oranın-
da yükselmiş,  dahası 2001 yılında gelir vergisinin GSYİH içindeki payı 
% 12-13’e kadar yükselmiştir.44 Analizciler Rusya’da tek oranlı sistemin 
gelir vergisine uyumu üçte bir oranında artırdığını, oran değişikliğinin 
idari yapıyı güçlendirdiğini ifade etmektedir. Bu sayede ayrıca sosyal ver-
gilerde ciddi anlamda indirime gidilmiştir. Bu konuda bir diğer güzel 
ören de Slovakya Cumhuriyeti’dir. Slovakya’nın bir özelliği gelir, kurum-
lar ve katma değer vergisinin üçünün de aynı oranda (% 19) olmasıdır. 
Tek oranlı sistemin Slovakya’da sermaye yatırımlarının artmasına büyük 
katkı sağladığı gözlenmiştir.45 

Kazakistan’da tek oranlı sisteme geçilmesi özellikle emek üzerindeki 
vergi yükünün (özellikle de orta gelir grubu) düşürülmesine olumlu katkı 
sağlayacaktır. Gelir vergisi ve sosyal vergide yapılan oran indirimleri sa-
yesinde 2003-2008 döneminde emek üzerindeki vergi yükü ortalama % 
45’ten % 30’a düşürülmüştür. Ancak hala çok yüksek olan bu oranı % 
15’ler seviyesine düşürme çabaları devam etmektedir.46 Yapılan vergi re-
formu bu anlamda faydalı olmuştur. Ancak diğer yandan gelir vergisi ve 
sosyal vergi yapılarındaki farklılıklar (matrah, indirim, oran ve yönetim-
deki farklılıklar) devam etmektedir. Uyumu problemlerini artıran bu so-
runu çözmenin en kolay yolu sosyal vergiyi kaldırmak ve düz oranlı gelir 
vergisi ile birleştirmektir. Bu sayede tek bir vergiye odaklanılacağı için 
bütün tarafların (mükellef, idare ve politikacılar) vergiye uyumu kolayla-
şacak, vergilemede tarafsızlık sağlanacak ve vergiden kaçış teşviki azala-
caktır. Böyle bir sistem şu an OECD’nin en geniş tabanlı, tarafsız ve et-
kin sistemine sahip ülkelerinden biri olan Yeni Zelanda’da ve geniş ölçü-
de Avustralya’da uygulanmaktadır.47 

4.2. Kurumlar Vergisi Matrahının Genişletilmesi 

Kazakistan birçok gelişmiş ülkede uygulanan sistem ile uyumlu (bel-
ge standartları hariç) bir kurumlar vergisi sistemine sahiptir. Bu anlam-
da kurumlar vergisi yapısında ciddi bir reforma gerek bulunmamaktadır. 
Kurumlar vergisinin temel problemlerinden olan vergi oranının komşu 
ülkelerden yüksek olması konusunda ciddi mesafe kaydedilmiş ve son 
vergi reformu ile birlikte kurumlar vergisinin yasal oranı % 30’dan % 
20’ye düşürülmüştür. Oranı 2013 yılında % 17,5’e ve 2014 yılından iti-
baren % 15’e düşürülecektir. Bu Kazakistan’ı dünya ülkeleri arasında 
kurumlar vergisi oranının en düşük olduğu ilk on ülke arasına sokacak 
ve Rusya ve Çin’den daha cazip bir yatırım alanı haline getirecektir. Orta 
                                                           
44 Weinthalb and Jones, s. 219, 2001. 
45 WB, s. 4, 2008. 
46 WB, s. 10-11, 2008. 
47 WB, s. 16, 2008. 

55



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 14

vadede gelir ve kurumlar vergisi oranlarının uyumlaştırılması, vergi sis-
teminde tarafsızlık sağlayacaktır. 

Ancak diğer yandan kurumlar vergisi sisteminin temel problemi, istis-
naların, özel rejimlerin ve seçilmiş projelere tanınan vergi ayrıcalıklarının 
fazlalığıdır. Bu da vergi matrahını daraltmaktadır. Ayrıca Kazakistan’da 
yatırım teşvikleri de diğer ülkelerden farklıdır. Yatırım teşviklerinin veril-
mesi, açık uçlu ve belirsiz uygunluk kriterlerine dayalıdır, böylece yol-
suzluğa davetiye çıkarmaktadır. Buna karşılık birçok ülkede yatırım teş-
viklerinin verilmesi yatırım projesinin yerine ve yapısına göre belirlen-
mektedir. Örneğin Slovakya Cumhuriyeti sadece stratejik yatırımları 
desteklemektedir. Rusya, milli şirketlerin sermayesine katkı sağlayacak 
yatırımları ve Polonya ile Çin ekonomik açıdan geri kalmış alanlara yapı-
lan uluslararası yatırımları teşvik etmektedir. Dolayısıyla kurumlar ver-
gisindeki öncelikler; istisnaların, özel ve ayrıcalıkla rejimlerin sınırlandı-
rılması suretiyle vergi matrahının genişletilmesi ve yatırım teşvik politi-
kasının komşu ülke örneklerine göre yeniden gözden geçirilmesi olmalı-
dır.48 

4.3. Katma Değer Vergisinde Yurt İçi Matrah Ağırlık Verilmesi 

Kazakistan, Avrupa Birliği tipi modern bir KDV sistemi uygulanmak-
tadır. KDV uygulamasında yürürlüğe girdiği 1992 yılından beri son dere-
ce önemli bir mesafe kaydedilmiştir. Ancak KDV’de vergisinde temel so-
runlardan biri yurt içi matrahın uluslararası standartların altında olma-
sıdır.49 Bunun temel sebebi istisna ve muafiyetlerin genişliğidir. Yeni Ka-
nun ile birlikte hiçbir rasyonel gerekçesi bulunmayan ve AB üyesi hiçbir 
ülkede uygulamasına rastlanmayan jeolojik araştırma ve keşif faaliyetle-
rine tanınan istisna ile alt yapı projelerine tanınan istisna kaldırılmış-
tır.50 Diğer yandan posta hizmetlerine, avukatlık ve noterlik hizmetlerine, 
şans oyunlarına, özürlü istihdamına ve kültürel hizmetlere uygulanan 
istisnalar devam etmektedir. KDV’nin yurt içi matrahın genişletilmesi 
adına hiçbir haklı gerekçesi bulunmayan bu istisnaların kaldırılmasında 
yarar vardır. Örneğin AB’de Finlandiya ve İsveç hariç, posta hizmetleri, 
Belçika ve Yunanistan hariç avukatlık ve noterlik hizmetleri vergiye tabi 
tutulmaktadır. Çok az AB ülkesi kültürel hizmetleri ve radyo ve televiz-
                                                           
48 WB, s. 22-23, 2008. 
49 Kazakistan, Kafkas ve Orta Asya ülkeleri arasında etkinlik bakımından KDV’de sekizinci 
(% 0,3), kurumlar vergisinde ikinci (% 3) sıradadır. Bu da kurumlar vergisi sisteminin nispe-
ten iyi işlediğini ancak katma değer vergisinde ciddi idari problemler olduğunu göstermekte-
dir. WB, Republic of Kazakhstan Tax Administration Reform and Modernization, Tax Strategy 
Paper, Volume II, June, 2008, http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDS Content-
Server/WDSP/IB/2008/07/24/000334955_20080724072405/Rendered/PDF/364940v20 
ESW0P1sclosed0July02202008.pdf, (25/05/2012), s. 4. 
50 Bkz., Tax Code, m., 248-255; Deloitte, New Tax Code of the Republic of Kazakhstan Value 
Added Tax and Excise Tax, 29 October 2008, s. 1-2; KPMG, 2011, s. 38; Markov and Karly-
gash, 2009, s. 1. 
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yon yayınlarını istisna etmektedir.51 Ayrıca 1 Ocak 2005’te yürürlüğe gi-
ren oturulan konutlara ait istisnanı da kaldırılmasında yarar vardır. Da-
ha çok zenginler yararlandığı için gerileyici (azalan oranlı) bir yapı arz 
eden bu istisna, idarenin işini karmaşıklaştırmakta ve de büyük gelir 
kaybına yol açmaktadır.52 

KDV matrahındaki aşınmayı önlemek için bütün çiftçilerin (küçük iş-
letme muaflığını aşanlar hariç) vergiye tabi tutulması gereklidir. Çek 
cumhuriyeti, Slovakya, İskandinav ülkelerinde tarım düzenli şekilde 
KDV’ye tabi olup, sadece küçük işletme istisnası bulunmaktadır. Kaza-
kistan gibi büyük buğday üreticisi bir ülkede de çiftçilerin tam KDV’ye 
tabi olmaları gereklidir.53 

Ayrıca, tekstil, petrokimya, boru hattı, bilgi teknolojisi gibi özel alan-
larda oluşturulan serbest bölgelerde kurulan işletmeler için, inşa, imal, 
üretim faaliyetlerinin sıfır orana tabi tutulması, KDV ödenmeden yurt içi 
piyasaya ürün sokulmak suretiyle kaçakçılığa davetiye çıkarmaktadır. 
Hem kaçakçılığı önlemek hem de tarafsızlığı sağlamak için serbest bölge 
ve teknoparklarda arz edilen ürünlerde sıfır KDV oranı uygulamasının 
kaldırılmasında yarar vardır. 

4.4. Özel Tüketim Vergisinin Etkinleştirilmesi 

Özel tüketim vergisi etkinlik ve gelir koşulları açısından yeniden ele 
alınmalı ve topluma maliyeti olan tütün ve alkol ürünlerinin negatif dış-
sallıkları göz önünde bulundurularak, bu ürünlere uygulanan ÖTV 
oranları iki ya da üç katına çıkartılmalıdır. Yeni Kanun ile birlikte bu 
yönde önemli bir adım atılmış, özellikle alkol ürünleri ve sert içkilerin 
vergi oranları yeniden düzenlenmiştir. 

ÖTV oranlarının yükseltilmesi, tütün ve alkol üretiminin rekabetçi 
pozisyonunu etkilemeyecektir. Çünkü bu aynı zamanda ithalattan alı-
nan vergilerin de yükselmesine yol açacaktır.54 Ayrıca tütün ve alkole 
olan talep nispeten inelastiktir. Bu sayede gelir, kurumlar ve KDV oran-
larının düşürülmesinden kaynaklanan gelir kaybını da telafi edilmiş ola-
caktır. ÖTV’nin geleneksel mallara uygulanmasına devam edilmekle bir-
likte, çevresel olarak kötü olanları da kapsayacak genişletilmesinde ver-
gilemede adalet ve etkinliğin sağlanması bakımından da büyük yarar bu-
lunmaktadır. 

Diğer yandan Kazakistan’da ÖTV uygulamasında hakim olan spesifik 
yapının devam ettirilmesinde yarar vardır.55 Tartışmalı olmakla birlikte, 
                                                           
51 WB, s. 54, 2008. 
52 WB, s. 59, 64, 2008. 
53 WB, s. 59, 64, 2008. 
54 WB, s. 59, 66, 71, 74, 2008. 
55 WB, s. 59, 69, 2008. 
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değer ya da fiyat ile ilişki kurulan advalorem vergiler yerine, birim başı-
na spesifik vergilerin uygulanmasında idari açıdan yarar vardır. Dışsal-
lıkların karşılanması spesifik vergilemeyi advalorem vergilemeye üstün 
kılmaktadır. Ayrıca spesifik vergiler ürünün sadece sayılmasını (sigara 
gibi) ya da değerinin ölçülmesini (akaryakıt gibi) gerektirdiği için değerle-
me sorunlarına yol açmaz (lüks ürünler hariç), kaçakçılık teşvikini azal-
tır. Burada temel sorun spesifik vergilerin enflasyona endekslenmesidir. 
Bu sorunun da birçok ülkede olduğu gibi Maliye Bakanlıklarına yetki ve-
rilmek suretiyle çözülmesi mümkündür. 

4.5. Vergi İdaresinin Güçlendirilmesi 

Kazakistan vergi idaresi kısa dönemde, basitleştirme, modernizasyon 
ve otomasyon konularında önemli gelişme kat etmiştir. Elektronik beyan 
konusundaki gelişmeler dikkate değerdir. Ancak diğer yandan yolsuzluk, 
bürokrasi, yetersiz denetim ve itiraz mekanizmaları idarenin temel so-
runlarıdır. 

Kazakistan’da rüşvet temel problem olup, ortalaması Kafkas ve Orta 
Asya ülkelerinin oldukça üstündedir. Kamuda rüşvet verme oranı yakla-
şık % 45 olup, bu oran sadece Letonya, Kırgızistan ve Özbekistan da da-
ha yüksektir. Kazakistan ayrıca verilen rüşvetin değeri bakımından (söz-
leşmenin % 5’i) dünya sıralamasında ikinci sıradadır. Vergi memurlarına 
rüşvet vereme oranı % 25 civarında olup, bu konuda sadece Özbekistan, 
Azerbaycan, Ukrayna ve Tacikistan’ın skorları çok daha yüksektir. Bu 
bakımdan vergi idaresinin yolsuzlukla ciddi anlamda mücadele etmesi 
kaçınılmazdır (Bkz., ek tablo 4). 

Kazakistan vergi idaresi ile ilgili bir diğer ciddi problem de denetim 
seçim tekniği denetim biriminin geniş takdirine bağlı olmasıdır.56 

Kazakistan ile Dünya Bankası arasında 16 Şubat 2010 tarihinde; gö-
nüllü uyumu artırmak, vergi kaçakçılığı ile mücadeleyi etkinleştirmek, 
idari etkinliği artırmak ve yolsuzluk potansiyelini azaltmak amacıyla 
56,7 milyon dolar tutarında bir vergi idaresi reform projesi imzalanmış-
tır. Proje 17 Şubat 2011’de yürürlüğe girmiştir ve 31 Aralık 2014’te ta-
mamlanması öngörülmektedir. Projenin temel hedefleri; petrol dışı vergi 
gelirleri/GSYİH rasyosunu artırmak, kayıtlı mükellef sayısını her yıl % 
10 artırmak, vergi memuru başına tahsil edilen vergi miktarını her yıl % 
10 artırmak, denetim elemanı başına denetim yüzdesini her yıl % 5 artı-
rıcı düzenlemeler yapmak, proje sonuna kadar otomatik olarak seçilen 
denetim dosyası sayısını % 50’ye ulaştırmak, ödenmemiş vergilerin kü-
mülatif yüzdesini her yıl % 5 azaltmak, proje sonuna kadar elektronik 
beyan oranını % 80’e ulaştırmak, mükellefler tarafından vergi yükümlü-
                                                           
56 WB, Republic of Kazakhstan Tax Strategy Paper, Volume II, s. 4 vd. 
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lüklerini yerine getirmek için harcanan ortalama zamanı proje sonuna 
kadar % 50 oranında azaltmak ve mükelleflerin profesyonellik ve dürüst-
lük algılarını iyileştirmektir.57 Öngörülen bu hedeflere ulaşılması ha-
linde modern bir vergi yapısına kavuşmak adına büyük bir aşama kay-
dedilmiş olacaktır. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Kazakistan bağımsızlığının ardından geçen son yirmi yılda, vergi poli-
tikası alanında önemli bir dönüşüm yaşamıştır. Vergi ödeme kolaylığı sı-
ralamasında dünya sıralamasında bölge ülkeleri içerisinde en iyi konum-
dadır. Ödenen vergi sayısı ve bunun için harcanan zaman süresi ise 
2006’dan beri istikrarlı bir şekilde düşmektedir. Benzer şekilde vergi 
oranlarında da ciddi anlamda indirime gidilmiştir. Ancak diğer yandan 
vergi kanununda çok sık değişiklik yapılmaktadır. 

Zira şu ana kadar üç yeni vergi kanunu yürürlüğe girmiş ve bu ka-
nunlarda da çok sayıda değişiklik yapılmıştır. Daha çok yabancı yatırım-
cıların vergi yükünü artırmaya yönelik bu değişiklikler sistemin idaresini 
güçleştirmekte ve tarafsızlık ilkesini ihlal etmektedir.  

Bu kapsamda vergi sisteminde öngörülen reformlar şunlardır: 
i) Gelir vergisi ve sosyal vergi birleştirilmeli ve oran yapıları uyumlaş-

tırılmalıdır. Bu durumda belli bir eşik vergi dışında tutulmalı (sıfır bant), 
matrahtan yapılacak indirimlerin kapsamı daraltılmalıdır. 2009 yılında 
kabul edilen Vergi Kanunu ile birlikte, gelir vergisi ve sosyal vergide düz 
oranlı bir modele geçilmesi, uygulamada büyük bir sadelik ve kolaylık 
sağlanmıştır. Ancak diğer yandan gelir vergisi ve sosyal vergi yapıların-
daki farklılıklar devam etmektedir. 

Bu sorunu çözmenin en kolay yolu sosyal vergiyi kaldırmak ve düz 
oranlı gelir vergisi ile birleştirmektir. Bu sayede bütün tarafların vergiye 
uyumu kolaylaşacaktır. 

ii) Kurumlar vergisinde ciddi bir reform öngörülmemektedir. Kazakis-
tan’da uygulanan kurumlar vergisinin temel prensipleri birçok gelişmiş 
ülkede uygulanan sistem ile uyumludur. Yapılan son reformlar ile ku-
rumlar vergisi oranında ciddi indirime gidilmiş ve bu sayede kurumlar 
vergisinin oranı bölge ülkelerinin ve AB ortalamasının altına düşürül-
müştür. Ancak ülkede faaliyet gösteren yabancı şirketler vergi sonrası 
gelirleri üzerinden ilave bir kar vergisine tabi tutuldukları için bu ku-
rumlarda vergi oranları % 32’ye yükselmektedir. 

Buna diğer yükümlülükler de ilave edildiğinde (bkz., ek tablo 1) ya-
bancı yatırımcıların (petrol ve gaz şirketleri) vergi yükü daha da artmak-
tadır. Madencilik dışındaki sektörlerin vergi yükünün düşürülmesine 
                                                           
57 WB, World Bank - Kazakhstan Partnership Program Snapshot September 2011, http:// 
siteresources.worldbank.org/INTKAZAKHSTAN/Resources/KZ_Snapshot_ENG_Sep2011.pdf 
(18/05/2012). 
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yönelik olan bu politikanın yeniden gözden geçirilmesi ve vergi kanunla-
rının yabancı yatırımcılar açısından da istikrarlı bir yapıya kavuşturul-
ması gereklidir. Kurumlar vergisi sisteminin bir diğer problemi, istisna-
ların, özel rejimlerin ve seçilmiş projelere tanınan vergi ayrıcalıklarının 
fazlalığıdır. Bu da kurumlar vergisi matrahını daraltmaktadır. Ayrıca ya-
tırım teşvik politikası açık uçlu ve belirsiz uygunluk kriterlerine dayalı 
olduğu için yolsuzluğa davetiye çıkarmaktadır. Dolayısıyla istisnaların ve 
ayrıcalıklı uygulamaların sınırlandırılması ve yüksek ayrımcılığa neden 
olan yatırım teşvik sisteminin herkes için genel bir yatırım indirimine dö-
nüştürülmesi gereklidir. 

iii) Katma değer vergisinde de aynen kurumlar vergisinde olduğu gibi 
ciddi bir yapısal reforma gerek bulunmamaktadır. Ancak çarpıklıkları 
azaltmak için, KDV’nin yurt içi matrahı genişletilmelidir. Bunun için 
KDV sistemini zayıflatan ve etkinliğini azaltan çok sayıda istisna (oturu-
lan konutlara, posta hizmetlerine, avukatlık ve noterlik hizmetlerine, 
şans oyunlarına, özürlü istihdamına ve kültürel hizmetlere uygulanan 
istisnalar) kaldırılmalı, yüksek olan KDV istisna eşiği gözden geçirilmeli-
dir.58  

Ayrıca yurt içi KDV matrahındaki aşınmanın önlenmesi için çiftçilerin 
de tam anlamıyla KDV’ye tabi tutulmaları gereklidir. Bunlara ilaveten 
serbest bölge ve teknoparklarda arz edilen ürünlerde sıfır KDV oranı uy-
gulaması, kaçakçılığı davetiye çıkardığı için kaldırılmasında yarar bulun-
maktadır. Diğer yandan KDV’de tek oran uygulamasının sürdürülmesin-
de yarar vardır. Zira birden fazla orana geçilmesi sistemi gereksiz yere 
karmaşıklaştırmakta ve düşük gelirlilere fayda sağlamamaktadır. 

iv) Özel tüketim vergilerinin oran yapısı basitleştirilmelidir ve sigara, 
içki ve çevre kirliliği gibi topluma maliyeti olan alanlarda maliyetleri kul-
lanıcıya yansıtmak için ÖTV oranları yükseltilmelidir.  

Yeni Kanun ile birlikte bu yönde önemli bir adım atılmış, özellikle al-
kol ürünleri ve sert içkilerin vergi oranları yeniden düzenlenmiştir. Diğer 
yandan özel tüketim vergisi uygulamasında egemen oldan spesifik yapı-
nın devam ettirilmesinde temel vergicilik ilkeleri bakımından yarar var-
dır. 

v) Vergi idaresinin yolsuzlukla ciddi anlamda mücadele etmesi kaçı-
nılmazdır. Kazakistan’da rüşvet temel problem olup, ortalaması Kafkas 
ve Orta Asya ülkelerinin oldukça üstündedir. Vergi memurlarına rüşvet 
verme oranı % 25 civarında olup, yolsuzlukla mücadele için etkin bir de-
netim şarttır. 
                                                           
58 Mevcut durumda, bir takvim yılındaki cirosu yaklaşık 300,000 Doları (30,000 MCI) aşan 
mükelleflerin KDV mükellefiyeti (kayıt eşiği) tesis ettirmeleri gerekmektedir, aksi takdirde 
yıllık cironun % 30’u oranında bir ceza uygulaması söz konusudur. Bkz., Ernst and Young, 
Doing Business, s. 20-21, 2011. 
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Ekler 

Ek Tablo 1: Yer Altı Kullanıcılara Uygulanan Vergiler 

Uygulanan Vergi Oran 

Maden çıkarma vergisi (MET) Petrol ve doğal gaz çıkartma karşılığı alınan değer 
esaslı bir royalty vergisidir. Verginin oranı çıkartılan 
madenin değeri arttıkça artmaktadır ve madenin ya-
pısına, ihraç edilmesine ya da yurt içinde tüketilme-
sine göre farklılaşmaktadır. 2009 yılında % 5-18 ara-
lığında değişen vergi oranları, 2013 için % 6-19 ve 
2014 için 7-20 olarak belirlenmiştir (ham petrolün 
dünya fiyatının varil başına 40 doların altına düşme-
si halinde sıfır oran uygulanacaktır). 

Aşırı kazanç vergisi (EPT) Kurumlar vergisi ödendikten sonra kalan gelire uy-
gulanan bir vergidir ve indirilebilir giderler düşüldük-
ten sonra kalan aşırı kazanç üzerinden yıllık olarak 
ve artan oranlı bir tarifeye göre (% 0-60) hesaplanır.  

Bonuslar (imza ve ticari bu-
luş) 

İmza bonusu: yer altı kullanma hakkı için ödenen gö-
türü (yaklaşık 4,233,600 KZT) bir miktardır. 
Ticari buluş bonusu: sözleşme bölgesinde yapılan bir 
ticari keşif neticesinde çıkartılan kaynakların % 0,1’i 
oranında ödenir. 

Kira vergisi İhraç edilen ham petrol ve doğal gazın hacmine göre 
belirlenir. Vergi oranı % 7-32 arasında değişir ve varıl 
başına 40 doları aşan petrol ve doğal gazın dünya fi-
yatına uygulanır. 

Tarihsel maliyetleri telafi  
ödemeleri 

Değişken 

Ham petrol ve gaz tüketimi Tonda sıfır tenge 
Arazi vergisi Genellikle maddi değil 
Çevre vergileri  Değişken  
Diğer vergi ve resimler (radyo 
frekans spektrumu vergisi,  
suyolları gezinti vergisi gibi) 

Değişken 

Diğer vergiler ve ödemeler Değişken 
KDV 12 
Ham petrol ihracat vergisi  2010 yılının başından beridir, ham petrolün tonunda 

20 dolar bir ihracat vergisi uygulanmaktadır ve 2011 
yılında 40 dolara çıkartılmıştır. Bu oran oldukça dü-
şük kalmıştır, komşu ülke Rusya’da Mayıs 2011 iti-
bariyle metrik tonda 453,70 dolardır, bununla birlik-
te gümrük birliği sonrasında oranın iki ülke arasında 
uyumlaştırılması tartışmaları sürmektedir. 

Kaynak: Ernst and Young, 2011, s. 6-8; IMF, Republic of Kazakhstan: Selected Is-

sues, IMF Country Report No. 11/151, June 2011, s. 34. 
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Öz 

Atatürk’ün çocukluğu Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’daki hâki-

miyetinin adım adım gerilediği günlere denk geliyordu. Osmanlı’nın geri çe-

kilmesinin oluşturduğu buhran toplumu sarmıştı. Girilen her bir savaş kay-

bedilmiş ve sınırlar önemli ölçüde merkeze yaklaşmıştı. Eski hâkimiyet böl-

gelerinden doğuya doğru ciddi bir göç vardı ve bu terk edişlerin önemli sos-

yo-ekonomik sorunları ortaya çıkmıştı. Bu olumsuz gidişata bir son vermek 

için vatanperver çözümler aranıp, komitalar kuruluyordu. Atatürk de, genç 

subayların kurduğu komitalarda yer almaktaydı ve bu amaçla kendisi 

Şam’da, “Anavatan ve Özgürlük Derneği”ni kurmuştu. Selanik’e geldiği gün-

lerde Meşrutiyet’in ilanında önemli bir rol almıştı. Meşrutiyet, İstanbul’da 

tehdit altına girince Hareket Ordusu’nun başına geçti. Bu çabaların sonu-

cunda kötü durumun sorumlusu olarak görülen II. Abdülhamit tahttan indi-

rildi. Bunun ardından I. Balkan Savaşı ile beraber Osmanlı’nın Balkan-

lar’daki hâkimiyeti büyük ölçüde sona erdi. Atatürk, bu sonucu kabullen-

medi ve olayın sorumlularını sürekli olarak eleştirdi. Doğduğu toprakların 

kaybedilişini sorumsuz bir davranış olarak kabul eden Atatürk, ilk fırsatta 

bu toprakları geri alma yollarını araştırdı. Atatürk savaşın bir cinayet 

olduğunu kabul etse de, Sofya’da konsolos iken Almanya tarafında savaşa 

girmenin büyük bir şans ve fırsat olacağını söylemişti. Lakin sonuç kötüden 

daha kötüye gitti ve bu aşamadan sonra Rumeli, Atatürk için bir hüzün me-

selesi haline geldi. 

Anahtar kelimeler: Atatürk, Rumeli, Balkanlar, Almanya, Bulgaristan. 
                                                           
 İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü, szeyrek92@hotmail.com 
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Abstract 
To Search For Traces Of Rumelia In Atatürk’s Life 

Atatürk’s childhood passed in the days of Ottoman Empire’s decline 

of rule in the Balkans step by step. Each war entered was lost and bor-

ders were greatly shrunken. Migrations were realized eastwards from the 

old parts of dominance and there were big economic and social problems. 

To put an end to this bad trend, Atatürk took part in communities foun-

ded by young officers and later he established “The Motherland and 

Freedom Society” in Damascus. Having arrived in Salonika he became in-

fluential in the proclamation of the Constitution. As the Constitution was 

under threat in Istanbul, he became the chief of staff of “The Army of Acti-

on.” As a result of these efforts, Abdülhamid II, who was seen as respon-

sible for the bad situation, was deposed. Later with the First Balkan War, 

the Ottoman reign in the Balkans largely came to an end. Atatürk did not 

accept this consequence and constantly criticized those responsible for it. 

Atatürk accepted the loss of lands in which he was born in this way as 

an irresponsible action and sought the possibility of regaining them at the 

first opportunity. Even though Atatürk believed that war was a murder, 

while he was an ambassador in Sofia he said a war on the side of Ger-

many was a great chance and opportunity. However the results went from 

bad to worse and this time he felt great sorrow when talked about Rumelia. 

Key words: Atatürk, Rumeli, The Balkans, Germany, Bulgaristan. 

Giriş 

1774’ten sonra Türklerin Balkanlarda, geriye dönüş yolunda önemli 
ve büyük bir tarih yolculuğu başlamıştır. Balkan milletlerinde de orta-
çağdaki siyasi yapılarına yeniden kavuşmak için ciddi bir hareket başla-
mıştı. Batılı devletler zaman zaman aralarında ihtilaf yaşasalar da, Os-
manlı Devleti’ni tasfiye konusunda işbirliği içine girmişlerdi. Osmanlı 
Devleti bu gerileme aşamasını bertaraf edebilmek için bir yandan re-
formlar yaparken, bir yandan da yıpratıcı savaşların içine girmişti. Bu 
savaşlar arasında, şüphesiz 19. yüzyılın en önemli savaşı 1877-78 Os-
manlı-Rus Savaşı’ydı.1 Osmanlılar, Rusya ile yapılan bu savaş alanların-
da büyük miktarda kayıplar yaşadılar.2 Özellikle 93 Harbi ve Balkan Sa-
vaşları, Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyetine büyük ölçüde 
darbe vurmuştu. 93 Harbi ve Balkan savaşları denildiği zaman doğal 
olarak çoğu kimsenin hatırına, ağır mağlubiyetlerin sonucu olarak zor 
şartlarda yapılan göçler gelmektedir. Göçler, yapısı gereği ekonomik, 
sağlık, eğitim ve konut ihtiyaçları bakımından hemen pratik olarak çözü-
                                                           
1 Mesut Uyar-Edward J. Erickson, A Military History of The Ottomans, s. 197, California, 
ABC-CLIO, LLC 2009. 
2 Edward J. Erickson, Defeat in Detail The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913, s. 5, 
Westport, London, Greenwood Publishing Group, 2003. 
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lemeyecek sonuçlar doğurmaktaydılar. 93 Harbi ile başlayan mağlubiyet 
silsilesi göçlerin biri bitmeden birini başlatmakta, bu da sorunları iyice 
karmaşık hale getirmekteydi. Göçler aynı zamanda, toplumların sosyolo-
jisinde ve fertlerin psikolojisinde derin izler bırakmaktaydılar. İnsanlar 
bir taraftan geçmişine ait değerleri, zenginlikleri terk ederlerken, diğer 
taraftan da her bakımdan zorluklarla bir geleceğe hazırlanmak zorun-
daydılar. Osmanlı tarihinde Karlofça Antlaşması’yla birlikte ilk olarak 
büyük miktarlarda topraklar kaybedilince, sınırlar daralmış, nüfus ise 
artmaya başlamıştı. Toprak kayıplarına bağlı olarak devam eden göç ol-
gusu, yaklaşık 220 yıl sürmüştür. Balkanlardaki kaybedilen toprakların 
önemi bir başkaydı. Buradaki topraklar, devletin en ileri, en yoğun nü-
fuslu topraklardı. Bölge aynı zamanda devletin yönetici elitlerinin genel 
olarak memleketiydi.3 Bu liderler arasında en çok ilgi çeken, elbetteki 
Mustafa Kemal olmuştur. Bu makalemizde 93 Harbi’nin sonucuna bağlı 
olarak yaşanan göçleri görmüş, Türk-Yunan savaşının heyecanını yaşa-
mış, daha sonra da Balkan Savaşı’nın sonunda yaşadığı toprakları bir 
oldu-bittiyle kaybetmiş bir liderin hayatında, bu olayların ne gibi izler bı-
raktığını, nasıl değişikliklere neden olduğunu görmek istiyoruz. 

Atatürk, Rumeli’de döneminin en kozmopolit ve önemli bir merkezi 
olan Selanik’te 1880/1881 kışında doğmuştur. Henüz gün, ay ve yıl tam 
tespit edilebilmiş değildir. Mustafa Kemal’in çocukluğunun ilk yıllarını 
bütünüyle bilmekten uzağız. Babası tarafından bir dua mahiyetinde ol-
mak üzere beşiğinin başına bir kılıç asılmış, ileride askerî bir kariyer 
yapması temenni edilmişti. Bu yıllarda İmparatorluğun çok sıkıntılı bir 
dönemi yaşanıyordu, ülkeye hizmet için en uygun mesleğin askerlik ol-
duğu, vatanseverliğin bunu gerektirdiği gibi bir anlayış vardı. Mustafa 
Kemal’in ailesinde de buna yakın beklentiler hâkimdi. Mustafa Kemal’in 
doğduğu Selanik’te, Islahhane Caddesi’ndeki evinin bulunduğu muhit, 
geleneksel ve modern anlayış tartışmaların yaşandığı,4 Osmanlı Devleti’-
nin bu açılardan değerlendirildiği bir çevreydi. Mustafa Kemal, önce 
Şemsi Efendi tarafından kurulan ve Batılı tarzda eğitim yapan bir okula 
gönderilmişti. 1894’te Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne girmiş, buradaki sert 
disiplin karşısında okuldan uzaklaşmış, daha sonra Askerî Rüştiyeye 
girmiştir. Mustafa Kemal’in yetişmesinde önemli bir yeri olan bu okulda, 
matematik öğretmeni Üsküplü Yüzbaşı Mustafa Efendi tarafından “Ke-
mal” ismi verilmiş ve bundan sonra Mustafa Kemal diye anılmıştır. Mus-
tafa Kemal rüştiyeden sonra 1896’da Manastır Askerî İdadisi’ne başla-
mıştı. Mustafa Kemal’in gençlik ve heyecanlı yılları Manastır’da geçti. 
Burada, Rusların İstanbul kapılarına kadar geldiği büyük bir bozgun 
                                                           
3 Erik J. Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation Building, From The Ottoman Empire to 
Ataturk’s Turkey, s. 59, New York, I.B Tauris Publishing 2010. 
4 Gerard Tongas, Atatürk And The True Nature of Modern Turkey, Fransızcadan çeviri: Major 
F.F. Rynd, s. 16, London, Luzac&Co, 1939. 
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olan 93 Harbi’nin sebeplerini öğrenmeye çalıştı. Manastır, Balkan millet-
lerinin milliyetçi hareketlerinin etkili olduğu önemli bir ordu ve vilayet 
merkezi idi. Bir idadi öğrencisi iken ilk defa içine vatan kaygısı çökmüş-
tü. Balkan toprakları üzerinde ağırlaşan tehlike havasını içinde duyduğu 
sırada, 1897 Türk-Yunan Savaşı çıkmıştı. “Bu savaş sırasında gençliği-
min en heyecanlı günlerini yaşadım. Küçük yaşıma bakmayarak gönüllü-
ler arasına katılmak istiyordum.”5 demiştir. Mustafa Kemal’in fikri gelişi-
minde etkili olacak bir isim olan Ömer Naci, İdadide sınıf arkadaşı ola-
caktı. Şiire, edebiyat ve hitabete ilgisi burada başlamıştı. Manastır Aske-
rî İdadisi’nin başarıyla bitmesinden sonra Mustafa Kemal, Harp Okulu’-
nu okumak için Makedonya’dan ayrılarak İstanbul’a gelmişti.6 

Manastır’dan, büyük şehre gelen (13 Mart 1899) Mustafa Kemal, Har-
biye Mektebi’nin ilk yılında uyum sorunu yaşamış, bocalama geçirmiş, 
hatta okulun birinci sınıfında başarısız olma tehlikesiyle karşı karşıya 
kalmıştı. Ali Fuat, Kazım Karabekir ve Mehmet Arif gibi kişilerle arka-
daşlık etmesi, onun kısa sürede toparlanmasına neden oldu. Kendine 
güven kazanan Mustafa Kemal, ikinci sene, sınıfta yirminci olurken, 
üçüncü sınıfta da sekizinci olmayı başarmıştı. Akademiyi de beşinci 
olarak bitirmiş, fakat burada memleket kaygısına daha çok düşmüştü. 
“Batıyorduk, kurtulmanın yolunu aramalı idi. Buna ordu önayak olacak 
idi. Subaylar aralarında teşkilatlanmakta idiler.”7 diyordu. Mustafa Ke-
mal 1905’te kolağası olarak mezun olduktan sonra düşüncelerini gerçek-
leştirmek için Makedonya’ya, memleketi Selanik’e tayin edilmek istiyor-
du. Fakat politika ile uğraşması bahane edilerek Şam’a sürgün edilmişti. 
Burada hür ve serbest değildi. Ayrıca Suriye, Mustafa Kemal’in düşün-
düğü hareketler için üssülesas olamazdı. Osmanlı Devleti’ni, denizin üs-
tünde su alan heybetli bir gemiye benzetiyordu. Kendisine en müsait 
muhit olarak yabancı unsurların fitneleri içinde kaynayan Makedonya’yı 
seçmişti.8 Suriye’de bir süre görev yaptıktan sonra, hareketlerin, yenilik-
lerin merkezi olacağına inandığı Selanik’e atanmayı başardı.9 Selanik 
Müşir erkânıharpliğinin yanında, bir de Selanik-Üsküp demiryolu mü-
fettişliği görevi verilmişti. 1907’den itibaren de Makedonya meselesi, ye-
ni bir safhaya girmişti. İstanbul’daki Avusturya ve Rus elçileri, Make-
donya için bir adli ıslahat projesi üzerinde anlaşmışlardı. Osmanlı Devle-
ti bu konuda Alman hükümetinden yardım istemiş, ancak gerekli deste-
ği bulamamıştı. Mustafa Kemal, Selanik’te iken İttihat ve Terakki Cemi-
yeti’nin (İTC) ilk çalışmaları içinde bulunmuştu. Selanik-Üsküp demiryo-
                                                           
5 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Doğan Kardeş, s. 21, İstanbul 1969. 
6 Yaşar Akbıyık, “Atatürk’ün Hayatı”, Türkler, C. 16, Yeni Türkiye Yayınları, s. 424, Ankara 2002. 
7 F. Rıfkı Atay, Çankaya, s. 29. 
8 Hüsrev Sami Kızıldoğan, “Vatan ve Hürriyet-İttihat ve Terakki”, Belleten, C. 1, Sayı: 3-4, s. 
620, Ankara 1937. 
9 Gerard Tongas, Atatürk And The True Nature of Modern Turkey, s. 20-21. 
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lunun denetimiyle sorumlu olduğu için, haber ulaştırmada “İttihat ve Te-
rakki”ye faydalı oluyordu.10 Fakat o günlerde cemiyetin asker ve sivil li-
derleri bir türlü anlaşamamıştı.11 Bu anlaşmazlık I. Dünya Savaşı’nın 
sonuna kadar devam edecekti. Bundan dolayı İTC, Mustafa Kemal’e 
önemli bir görev vermekten uzak duruyordu. Hatta onun, İstanbul’dan 
uzaklaştırılmasını istiyordu. En yakın arkadaşlarından Ali Fethi Bey’in 
Sofya’ya elçi olarak gönderilmesi, onun da askerî ataşe olarak İstanbul’-
dan uzaklaştırılmasını kolaylaştırmıştı.12 

1. Mustafa Kemal’in Rumeli İle İlgili Endişeleri ve Çabaları 

Mustafa Kemal Harp Akademisi’nde iken, Balkanlardaki tehlikelere 
devamlı surette işaret etmekteydi. Sınıf arkadaşı olan Asım Gündüz, 
Mustafa Kemal’in her Cuma günü konferans verir gibi kürsüye çıktığını 
ve Rumeli’nin geleceği ile ilgili endişelerini ve yapılması gerekenleri diğer 
arkadaşlarıyla paylaştığını söylemektedir. Mustafa Kemal, Viyana önle-
rinden başlayan çekilişten sonra şimdi, Türklerin artık bir avuç Rumeli 
toprağına sıkıştıklarını, batılı devletlerin bunu da çok görmeye başladık-
larını ifade ediyordu. Bu gerçeğin, yani şark siyasetinin uygulanmasında 
iki devlet etkiliydi: Avusturya ve Rusya. Rusların bütün istekleri, kendi 
ırklarından saydıkları Bulgarlar ve Sırplara Balkanları vermekti. Avus-
turya ise Adriyatik’ten Akdeniz’e, aynı zamanda Selanik’e ulaşmak isti-
yordu. Balkan toplumlarında da milliyetçilik düşünceleri yoğun şekilde 
işlenmeye başlamış ve şiirlere konu olmuştur. Balkan birliği fikrinde 
olan Bulgar şair Ivan Vazov örneğinde olduğu gibi13, Bulgar şairleri, şiir-
leriyle Bulgarları sürekli olarak uyuşukluktan silkinmeye çağırarak, millî 
bir hareketi körüklerken, Sırp şairleri de aynı yoldan giderek halkına 
millî duyguları ve bağımsızlık düşüncesini aşılamaktaydılar.14 

Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin Rumeli’deki tehlikenin üstesinden 
gelebilecek askerî ve siyasî gücünde zaafiyetler içinde olduğunu gösteren 
bazı örnekler vermişti. Aylardan beri maaş almayan subaylar bulunduğu-
nu, orduda talim ve terbiyenin çok yetersiz olduğunu, orduya II. Abdülha-
mit tarafından gereken önemin verilmediğini tespit etmişti. Sultan Abdül-
mecit’ten itibaren bütün padişahları eleştirmiş ve idari olarak yetenekli 
sadrazamların uzun süreli görevlerde kalamadıklarını, memlekete düzen 
verebilecek, millete hizmet edebilecek kişilere tahammül edilmediğini be-
lirtmiştir. Dalkavuk, hırsız ve uğursuz kişilere görevler verildiğini dile ge-
                                                           
10 Johannes Glasneek, Kemal Atatürk ve Çağdaş Türkiye I, (çev. Arif Gelen), Yenigün Haber 
Ajansı Basın ve Yayıncılık, s. 36, İstanbul 1998. 
11 Erik J. Zürcher, The Young Turk Legacy and Nation Building, From The Ottoman Empire to 
Ataturk’s Turkey, s. 124. 
12 Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün Hatıraları 1914-1918, Türkiye İş Bankası Yay., s. 1, Ankara 
1965. 
13 Valery Kolev-Christina Koulouri, The Balkan Wars, s. 45, Thessaloniki CDRSEE, 2005. 
14 Asım Gündüz, Hatıralarım, Kervan Yayınları, s. 14-15, İstanbul 1973. 
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tirmiş, bu davranışların Fatihlerin Yavuzların torunlarına yakışmadığını 
söylemiştir.15 Mustafa Kemal’in, görev almasından sonraki tavırları daha 
çok eyleme yöneliktir. Suriye’de görev yaparken gizlice Selanik’e gelmiş, 
burada geniş bir arkadaş çevresini toplamış ve onlarla bazı değerlendirme-
lerde bulunmuştur. Burada: 

“Bu bedbaht ülkeye karşı önemli görevlerimiz vardır. Bunu cümleniz 

müdriksiniz. Onu kurtarmak yegâne amacımızdır. Makedonya’yı ve 

bütün Rumeli’yi bütünlüğümüzden ayırmak istiyorlar. Memlekete ec-

nebi nüfuz ve hâkimiyeti kısmen ve fiilen girmiştir. Millet zulüm ve is-

tibdat altında mahvoluyor. Her kurtuluşun anası hürriyettir. Hürriyet 

olmayan bir ülkede hayat bitmiştir, yıkılış vardır. Tarih bugün bize 

önemli görevler yüklemektedir.”16 

diyerek, Suriye’de bir dernek kurup faaliyetlere başladığını ve bu derne-
ğin aslını burada kurmaya geldiğini söylemiştir. Rumeli denildiği zaman 
1900’lü yılların gençlerinde bölgenin akıbetinin nasıl olacağı konusunda 
derin bir endişe oluşuyordu. 

Mustafa Kemal, Selanik’e geldikten sonra İTC ile arasında sorunlar 
yaşamaya başlamıştı. Ordunun esas görevlerini ihmal ettiği görüşünde 
olarak, politize edilmesinden duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti. Bu gö-
rüşlerinden dolayı zaman zaman dışlanmıştır. “Askerler cemiyet içinde 
kaldıkça, ne partimiz, ne de ordumuz olacaktır.” diyerek sert eleştirilerde 
bulunmuş ve kendini tamamen ordunun eğitimine vermişti. Selanik Kol-
ordusu kurmay heyetinde henüz bir kolağası iken, Cumalı’da süvari 
alayları arasındaki tatbikat talimlerini denetlemek için giden heyetin 
içinde bulunuyordu. Burada gördüğü yanlışlıklar ve eksikler üzerine ağır 
tenkitlerde bulunmuştu. Hatta Cumalı’daki aldığı notları küçük bir risa-
le olarak bastırmış ve arkadaşlarına dağıtmıştı.17 Mustafa Kemal’in Cu-
malı’da ağır bir şekilde tenkit ettiği komutan Hasan Tahsin Paşa’ydı.18 
Hasan Tahsin Paşa’nın Selanik’in savunmasında gösterdiği gevşeklik ve 
hiç kurşun sıkmadan 60 bin askerî ve kolordunun bütün silahını teslim 
edişi ise hatıralardaydı. Mustafa Kemal bu yönden Hasan Tahsin Paşa’ya 
çok kızgındır. 

1911 yılı sonlarında, bölgenin savaş kabiliyetlerini arttırmak için gö-
nüllü olarak Trablusgarp’a giden Mustafa Kemal19, Balkan Savaşı ile ilgi-
li ilk bilgileri Trablusgarp’tan dönüş yolunda Mısır’da iken almış, Kuma-
                                                           
15 Sadi Borak, Atatürk’ün Resmî Yazışmalara Girmemiş Söylev, Demeç, Yazışma ve Söyleşi-
leri, Kaynak Yayınları, s. 23, İstanbul 1997; Asım Gündüz, a.g.e., s. 17. 
16 H. Sami Kızıldoğan, “a.g.m.”, s. 621-622; Falih Rıfkı Atay, Çankaya, s. 46. 
17 Hazırlayan: Nurer Uğurlu, Atatürk’ün Askerlikle İlgili Kitapları, Cumalı Ordugâhı Tabiye ve 
Tatbikat Seyahati, Yenigün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık, İstanbul 1988. 
18 F.Rıfkı Atay, Çankaya, s. 60-61. 
19 Rachel Simon, “Prelude to Reforms: Mustafa Kemal in Libya”, Atatürk and the Moderniza-
tion of Turkey, ed. by. Jacob M. Landau, s. 17, Boulder, Colorado, Westview Press 1984. 
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nova yenilgisini ve Selanik’in düştüğünü öğrenmiş, çok üzülmüş, hatta 
inanamamıştı.20 Öncelikle bir Balkanlı olmasından dolayı, doğduğu ve 
yaşadığı şehrin kaybedilmesinden fevkalade rahatsızdı. Balkan Savaşı 
başladığında, gönüllü olarak gittiği Trablusgarp’ta bulunuyordu. Bura-
dan İstanbul’a geldiğinde, memleketi olan Selanik kaybedilmişti. Doğdu-
ğu yer olan 538 yıllık ata yadigarı bu şehir birkaç hafta içinde kaybedil-
mişti.21 1912 Kasımında Trablusgarp’tan dönüşünde, İstanbul’da Meser-
ret Kıraathanesi’nde rastladığı arkadaşlarına: “Nasıl yapabildiniz bunu o 
güzelim Selanik’i nasıl bıraktınız, düşmana nasıl teslim ettiniz. O kadar 
ucuza nasıl satabildiniz.”22 diyerek serzenişte bulunmuştu. Annesiyle kız 
kardeşi de, evlerini terk edip Selanik’ten ayrılmış, düşmandan kaçan 
Müslüman göçmenlerin oluşturduğu insan seline karışmışlardı.23 Mus-
tafa Kemal, Asım Us’a sofra sohbetlerinde şunu söylemişti: 

“Balkan Harbi başladığı zaman ben Trablusgarp’ta bulunuyordum. Eğer 

bu sırada ben Rumeli’nin her hangi bir noktasında bulunsaydım, o Bal-

kan faciası olmazdı. Çünkü Selanik Kolordusu’nda bulunurken küçük 

Balkan devletlerinin birleşerek bir taarruz yapmaları ihtimalini düşünü-

yorduk. Ben öyle bir ihtimale karşı tatbik edilecek müdafaa planı üzerin-

de çalışmıştım. Ben iş başında olsaydım Rumeli elden çıkmazdı.”24 

demişti. 
Mustafa Kemal Balkan Savaşı’nda yeni görevine hemen başlamıştı. 

Yeni görevi Gelibolu yarımadasını korumak için oluşturulan Akdeniz Bo-
ğazı Kuvvetleri Harekât Şubesi Müdürlüğü idi.25 Burada, Çatalca’daki 
Bulgar Ordusu’nun çekilme hattını kesip, onu iki ateş arasında bıraka-
rak mağlup etmek için hazırlıklar yapılması gerekiyordu. Mustafa Kemal 
burada ayrıca, Çanakkale Boğazı’nın nasıl müdafaa edileceğine dair in-
celemeler yapmıştı. 

Bulgar Ordusu’nun etkisiz hale getirilmesi konusunda Fahri Paşa kol-
ordusu ile Hurşit Paşa kolordusunun yöntemi arasında anlaşmazlık çık-
mıştı. Enver Bey ile Mustafa Kemal yeniden karşı karşıya gelmişlerdi.26 Or-
duda ikilik tekrar baş göstermişti. Bu ikilik Enver Bey’in hızla yükselmesi-
ne ortam hazırlamış, Enver Bey önce Trablusgarp’taki hizmetlerinden dola-
                                                           
20 Afet İnan, M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları, TTK, s. 8, Ankara 1983. 
21 Metin Aydoğan, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı, Umay Ya-
yınları, s. 48, İzmir 2005. 
22 F. Rıfkı Atay, Çankaya, s. 70; Lord Kinross, Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, (Türkçe-
si: Necdet Sander), Altın Kitaplar, s. 76, İstanbul 1988. 
23 Lord Kinross, a.g.e., s. 76. 
24 Asım Us, Gördüklerim, Duyduklarım, Duygularım, Vakit Matbaası, s. 168, İstanbul 1964. 
25 Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkılâbı Tarihi, C. I/I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, s. 250, 
Ankara 1991; Afet İnan, Karlsbad Hatıraları, s. 8. 
26 Suat Zeyrek, Birinci Balkan Savaşı Yenilgisinin İç ve Dış Sebepleri, İ.Ü. SBE, Basılmamış 
Doktora Tezi, s. 279-280, İstanbul 2012. 
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yı yarbaylığa, sonra da Balkan Savaşı’ndaki (Edirne Fatihi) başarılarına 
mükâfaten Mirlivalığa terfi ettirilmiş ve Harbiye Nazırı yapılmıştı. Mustafa 
Kemal’in ise Bolayır’da iken Yarbaylığa yükseldiğini görüyoruz. Mustafa 
Kemal ve Ali Fethi Bey, yeni fiili durumu kabullenemeyecekleri dikkate alı-
narak, sürekli dışlanmaktaydılar ve onlar için yeni bir görev bulma arayışı 
içine girilmişti. Yeni verilecek görevle İstanbul’dan uzak tutulacakları açıktı. 

Balkan savaşından sonra ortaya çıkan yeni, genç ve enerjik subaylar 
ordunun yeniden canlanması için irade ortaya koydu.27 Mağlubiyetinden 
sonra Osmanlı Ordusu’nda ilk canlanma, Edirne’nin geri alınmasında 
yaşandı. 26 Haziran’da Bulgaristan’ın taarruzu ile başlayan ve 40 gün 
süren ikinci savaşta Dört Balkan devletiyle savaşmak zorunda kalan 
Bulgaristan’ın, Edirne’yi kuvvetsiz bırakması üzerine fırsattan istifade 
edilerek hiç mukavemet görülmeden 21 Temmuz’da Edirne’ye girilmiş-
ti.28 Enver Bey’in idaresinde 12 Temmuz’da Çatalca’dan hareket eden 
Türk ordusu, kısa sürede Edirne’yi ele geçirebilmişti.29 Bu duruma Rus-
ya taraftar görünüyordu, İngiltere ise “Edirne’ye gittiğiniz takdirde İstan-
bul’u da kaybedersiniz.”30 diyordu. Sir Grey, Osmanlı Hükümeti’ni bu 
kararından vazgeçirmeye çalışıyordu. Bir koldan Mustafa Kemal, diğer 
koldan Enver Bey Edirne’ye girmişlerdi. Mustafa Kemal, süvari sınıfının 
başındaydı.31 Ancak buradaki bütün başarı, Enver Bey’e mal edilerek 
Enver Bey, Edirne Fatihi sayılmıştı. Enver Paşa daha sonra, Teşkilat-ı 
Mahsusa’ya gizli servis ve gerilla kuvveti yoluyla mücadele görevi vermiş-
ti.32 Yunanlılardan da destek gören İttihat ve Terakki Hükümeti, Teşki-
lat-ı Mahsusa ile Ortaköy, Kırcali, Dedeağaç ve Gümülcine sancakların-
dan oluşan küçük bir İslâm Devleti kurdurmuştu.33 İki ay ömrü olan bu 
hükümete Bulgarlarla yapılan İstanbul Antlaşması ile son verilmişti. 
Bulgaristan’a, aynı zamanda Ege Denizi’ne çıkma imkânı verilmişti. Bu-
radaki en büyük kaygı, Bulgaristan’daki Türkleri koruma altına almaktı. 
Bulgarlar, böylelikle Türk nüfusa en geniş haklar vermeyi kabul etmiş-
lerdi.34 Fakat burada da siyasi mülahazaların ön planda olması, fırsat-
                                                           
27 Mesut Uyar-Edward J. Erickson, A Military History of The Ottomans, s. 175. 
28 G.V. Hochwachter, “Türklerle Cephede”, Balkan Savaşı Günlüğü, (çev. Sumru Toydemir), 
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, s. IX, İstanbul 2007. 
29 Jacob Gauld Schurman, The Balkan Wars, 1912-1913, s. 105, The Floating Press, Third 
Edition 2008. 
30 Talat Paşa’nın Anıları, (Haz. Alpay Kabacalı), Türkiye İş Bankası Yayınları, s. 22, İstanbul 2007. 
31 Philip S. Jowett, Armies of the Balkan Wars 1912-13, The Priming Charge fort he Great 
War, s. 42, Publishing 2011. 
32 Dankwart A. Rustow, “The Army and the Founding of the Turkish Republic”, Men of Or-
der, Authorian Modernization Under Atatürk and Reza Shah, editör: Touraj Atabaki-Erik J. 
Zürcher, s. 169, New York, I.B. Tauris 2003. 
33 Cemal Paşa, Hatıralar, (Haz. Alpay Kabacalı), Türkiye İş Bankası Yayınları, s. 62, İs-
tanbul 2008. 
34 Cengiz Hakov, “1913 Yılında İstanbul’da İmzalanan Bulgar-Türk Antlaşması ve Bulgaris-
tan Türk-Müslüman Nüfusun Hakları”, XIII. Türk Tarih Kongresi, 4-8 Ekim 1999, TTK, s. 
421, Ankara 2002. 
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lardan gerektiği gibi yararlanılmasına engel olmuştu. Antlaşmanın im-
zalanmasından sonra çok geçmeden Türk nüfusa yönelik hak ihlalleri 
başlamıştı. Ali Fethi Bey bu konularda şikâyetlerde bulunmaya başla-
mıştı.35 

Almanya, siyasi ve ekonomik hedeflerine doğru ilerlerken, Bulgaris-
tan’ı elde etme çabalarına yine Osmanlı Devleti üzerinden ulaşmıştı. 
Bulgaristan’la yapılan İstanbul Antlaşması’na bakıldığı zaman bu durum 
görülecektir. Çünkü bu anlaşmayla Batı Trakya, tamamen Bulgaristan’a 
bırakılmıştı. 

Balkan savaşlarında görülen gevşeklik, irtibatsızlık, siyasi çekişmeler 
ve gaflet gibi etkenlerin neden olduğu mağlubiyet, askerler üzerinde da-
ha sorumlu davranma ve daha önce yapamadıkları görevlerini, bir fırsat 
halinde yapma beklentisine neden olmuştu. Üst rütbeli subayların ço-
ğunluğunda bir intikam duygusu gelişmeye başlamıştı. Mustafa Kemal 
bunların başında gelmekteydi. 

2. Mustafa Kemal’in Sofya’daki Faaliyetlerinin Rumeli İçin Anlamı 

Balkan savaşlarının sonunda Bulgaristan ile İstanbul Antlaşması’nın 
imzalanmasından sonra, Sofya Elçiliğine Ali Fethi Bey atanmıştı. Bun-
dan kısa bir süre sonra da Askerî Ataşeliğe Kurmay Binbaşı Mustafa Ke-
mal tayin edilmişti. Mustafa Kemal’in Sofya’daki görevi 27 Ekim’de baş-
lamıştı. Buradaki görevi, Bulgar Ordusu’nun eğitim ve malzeme durumu 
ile yetenek ve niteliklerini öğrenip, bu bilgileri İstanbul’a aktarmaktı. Os-
manlı Hükümeti’nin bu görevden başka beklentileri de vardı. Çünkü 
Bulgaristan ile her ne kadar İstanbul Antlaşması yapılmış olunsa da, he-
nüz sorunlar tam anlamıyla çözülmüş değildi. Hükümet ikili ilişkilerin 
bir an evvel çözülmesini istiyordu. Ayrıca muhtemel bir savaşta, Osmanlı 
Devleti ile Bulgaristan’ın aynı grup içinde bulunması gerekiyordu. Aksi 
halde Osmanlı Devleti’nin daha fazla kayba uğraması mukadderdi. Bu-
nun önlenmesi için, iki ülke arasında temel sorunların giderilmesi gere-
kiyordu. Bu görev de Mustafa Kemal’i bekliyordu. Bulgaristan, Mustafa 
Kemal’in hareketli hayatında ileriye dönük birçok projelerini biçimlendir-
diği, toplumsal, siyasal, kültürel modernleşme olaylarını yakın örnekle-
riyle izlediği bir laboratuvar olmuştu.36 On beş ay kaldığı Sofya’da askerî 
bilgisini geliştirmiş ve 1918’de yayınlanan “Zabit ve Kumandan İle Hasbi-
hal” kitabını yazmıştır. Her ne kadar ordu-politika ilişkileri ve Alman as-
kerî heyetlerinin Osmanlı Ordusu’ndaki nüfuzuna karşı çıkması, Musta-
fa Kemal’i başkentten uzaklaştırmış olsa da Sofya’da, Almanya aleyhine 
bir tutum içine hiçbir zaman girmemiştir. Aksine “Edindiğim kaynakların 
doğruluğunun araştırılması Alman dostlarımız tarafından yapılacak” şek-
                                                           
35 Cengiz Hakov, a.g.e., s. 423. 
36 İlber Ortaylı, Mustafa Kemal Atatürk’ün Bulgaristan’daki Yılları, IX. Türk Tarih Kongre-
si’nden ayrı basım, TTK, s. 2041, Ankara 1989. 
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linde ifadeleri vardır.37 Aslında Sofya’dan gelen raporlara bakıldığında Al-
man askerî heyeti ile ilgili olumsuz hiçbir düşüncesi yoktur. Goltz Paşa 
ona yepyeni imkânlar sağlamıştı. Goltz, Osmanlı kara ordusunun taktik-
sel savaş seviyesi fikirleriyle, yeniden organize etme çalışmalarını yap-
maktaydı.38  

Mustafa Kemal, kara ordusunun ıslahı için gelen Goltz Paşa’nın çev-
resindeki 3-4 kişiden biridir. Bununla birlikte General Fiçef’in söyledik-
lerini de İstanbul’a bildirmişti. Fiçef, Balkan Savaşı’nda Osmanlı Genel-
kurmayı’nın bütün planlarını bildiğini, bu Alman subaylarından ve Goltz 
Paşa’dan yararlandığını söylemişti. Ayrıca Berlin’deki Bulgar Elçisi de, 
Almanya Hükümet tarafından günü gününe bilgilendiriliyordu.39 Musta-
fa Kemal, piyade tüzüğü ile ilgili iki çeviri yapmıştır, ikisi de Alman Genera-
li Litzman’a aittir. Almancadan çeviriler yaptığı, onun, ordunun en modern 
Alman yöntemiyle eğitilmesi düşüncesine uygun düşmektedir.40 

Mustafa Kemal’in Dünya Savaşı’na Almanya tarafında katılmasına 
karşı olduğunu söyleyen kişi ise Falih Rıfkı’dır. Falih Rıfkı, Mustafa Ke-
mal’in ağzından şu hikâyeyi anlatmaktadır.  

“Ben yalnız şikâyetçi olduğumu söylemiyordum. Almanya’yla birlikte 

olanlar yenilecekler diyordum. Ve bu sözlerim elverişsiz bir zamana 

tesadüf ediyordu. Çünkü Alman kuvvetleri Paris üzerine yürümekte 

idiler. Ben ise Sofya’dan bazı zatlara sayfalar dolusu mütalaalar ya-

zıyor, yanlış bir iş yapıldığından bahsediyordum.”41 

Bu sözler Mustafa Kemal’in Sofya’dan gönderdiği telgraflarla çelişmek-
tedir. Muhtemelen, bu sözler Falih Rıfkı’nın düşüncelerinden doğmuş ol-
malıdır. Falih Rıfkı daha sonra Mustafa Kemal’le Liman von Sanders ara-
sında geçen bir konuşmayı aktarmaktadır. Burada Sanders, Mustafa Ke-
mal’den Bulgaristan’ın savaşa girip girmeyeceğini sormaktadır. Mustafa 
Kemal, Bulgarların Alman ordusunun başarılı olacağına inandırıcı deliller 
görmeden savaşa katılmayacaklarını söylemişti. Bulgarlar, son dakikaya 
kadar basiretli ve hedefli olarak davranmışlardı. Çünkü Bulgarlar, Alman-
ların gösterecekleri bir başarıyı beklemek kadar, yeni tavizlerin de peşin-
deydiler. 

Bu tavizi Osmanlı Devleti cephesinden bekliyorlardı. Nitekim Bulgar as-
kerine dağıtılan “Asker Arkadaş” adlı kitapta, Edirne’ye ait bazı yazıların 
olduğu dikkat çekmişti. Mustafa Kemal, Sofya’dan Enver Paşa’ya gön-
                                                           
37 Ahmet Tetik, Sofya Askerî Ataşesi Mustafa Kemal’in Raporlar (Kasım 1913-Kasım 1914), 
ATASE, s. 27, Ankara 2007. Mustafa Kemal, Sofya’ya geldiğinde Bulgarların büyük miktar-
larda silah siparişini Almanya ve Avusturya silah fabrikalarına verdiklerini görmüştü. 
38 Edward J. Erickson, Defeat in Detail The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913, s. 25. 
39 Ahmet Tetik, a.g.e., s. 6. 
40 Paraşkev Paruşev, Demokrat Diktatör Atatürk, (Çev. Naime Yılmazer), Kent Kitap, s. 63, 
Ankara 2007. 
41 F. Rıfkı Atay, Atatürk’ün Hatıraları, s. 2. 
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derdiği telgrafta Bulgarların Edirne’yi işgal ederek büyük Bulgaristan’ı 
kurma düşüncesinden vazgeçmediğini, bu sebeple büyümemesi gerektiğini 
ifade etmişti.42 

Her ne kadar Savof, “Benim amacım Türkiye’den birkaç metre toprak 
alma değil, kalıcı dostluk sağlamak” dese de; Bulgaristan, maslahatgüza-
rı Koluşeff vasıtasıyla, tarafsızlıklarını muhafaza etmeye mukabil Edirne 
vilayetini içine alan Midye-Enez hattının ötesindeki bütün toprakları is-
temişti. Bu istek reddedilince, Sofya’dan yeni bir heyet gelmişti. 3 Tem-
muz 1915’te başlanan görüşmelerde Osmanlı Hükümeti, Bulgaristan’a 
üç şart sunmuş ve bunun kabul edilmesi halinde Kandiköy ile Şahincik 
arasındaki hattın batısında kalan toprakların Bulgaristan’a verilmesini 
teklif etmişti.43 6 Eylül 1915 tarihinde Sofya’da imzalanan Osmanlı-Bul-
gar Hudut Tashihi Antlaşması ve ekinde yer alan tarifnameye göre; Tun-
ca ve Meriç’in batısında kalan, Cisri Mustafa Paşa, Karaağaç ve Dimeto-
ka’yı içine alıp Enez’e kadar Meriç kıyısında dar bir şerit oluşturan top-
lam 2600 kilometre kare civarında bir toprak parçası, Bulgaristan’a bıra-
kılıyordu. Bırakılan topraklar üzerinde, büyük çoğunluğu Türklerden 
oluşan, takriben 65 bin kişi yaşıyordu.44 Bulgaristan, sınırlarında yaptığı 
bu düzeltmeden sonra savaşa İttifak devletleri yanında girmişti. İşte 
Mustafa Kemal’in, savaşa mutlaka Bulgarlar katıldıktan sonra katılma 
tavsiyesi bu sebeple çok önemliydi. Osmanlı Hükümeti bu aceleciliğinin 
bedelini, burada da ağır bir şekilde ödemişti. 

Sofya’ya ilk geldiğinde bir hayli sıkılan ve daha sonra alışarak önemli 
dostluklar kuran Mustafa Kemal’in, devamlı olarak Balkan Savaşı’nı niçin 
kaybettiğimiz üzerine düşüncelere daldığını biliyoruz. Bu konuda ciddiye-
tine hiç ihtimal verilmeyecek bir anekdot vardır. Mustafa Kemal’in, opera 
seyretmeye gittiği bir günün gecesi uyuyamadığı ve Şakir Zümre Bey’i 
uyandırarak şöyle dediği rivayet edilir: “Balkan Harbi’nde Bulgarlara ne-
den yenildiğimizi daha iyi anlıyorum. Baksana adamların operası bile var, 
sanatkâr yetiştirmişler. Bir operaya kavuştuğumuz günü acaba görebilecek 
miyim?” Bu görüş, Naime Yılmazer tarafından iddia edilmişti.45 

Selanik, Mustafa Kemal için ayrı bir öneme sahipti. Bu şehir hem Yu-
nanlar, hem Bulgarlar, hem de Sırpların emellerini süslüyordu. Make-
donya’nın en büyük şehri ve bölgenin en önemli limanıydı.46 Mustafa Ke-
mal, Sofya’da 27 Ekim 1913-2 Şubat 1915 arasında Askerî Ataşe iken, 
                                                           
42 Ahmet Tetik, a.g.e., s. 109-111. 
43 Halil Menteşe’nin Anıları, Hürriyet Vakfı Yayınları, s. 220, İstanbul 1986. 
44 Ali Ata Yiğit, “Çanakkale Savaşlarının Ortaya Çıkardığı Stratejik Bir Zorunluluk: Osman-
lı-Bulgar Hudut Tashihi Antlaşması”, Bilig, Sayı: 63, s. 279, Güz 2012. 
45 Stefan Velikov, Kemalist İhtilal ve Bulgaristan (1918-1922), (Çev. Naime Yılmazer), Kitaş 
Yayınları, s. 14-15, İstanbul 1969. 
46 Richard C. Hall, The Balkan War 1912-1913, Prelude to the First World War, s. 61, Lon-
don and New York, Routledge, 2000. 
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Selanik’in geleceğine dair önemli tespitlerde bulunmuştu. Yunanlıların 
bir daha kaybetmek istemeyeceklerini, Bulgarların ise Makedonya’yı Se-
lanik’le birlikte bir bütün olarak düşündüklerini, Sırpların ise Selanik 
üzerinde en büyük hırs sahibi bir devlet olduğuna vurgu yapmıştı.47 
Sırpların Bulgarlarla Selanik’i paylaşmak suretiyle uyuşmalarının da 
mümkün olmaması, aslında Osmanlı Devleti’nin dış politikada dikkate 
alması gereken önemli fırsattı. Dünya yeni bir savaşa doğru giderken, 
Sırbistan ile Bulgaristan ilişkilerinde Selanik konusunda bir değişiklik 
yoktu. Bulgarlar 39. Alaylarına, “Selanik Alayı” adını vermişlerdi. Bu-
nunla birlikte Selanik konusunda Yunanistan ile Sırbistan arasında eko-
nomik bir anlaşma yapılmıştı. Bu yakınlaşma, Sırbistan’ın yeniden Sela-
nik limanını kullanmasını kolaylaştırmıştı. Çok sayıda, silah yeniden 
Sırbistan’a sevk edilmeye başlanmıştı. Yunanistan-Sırbistan yakınlaş-
ması, daha çok Avusturya’yı rahatsız ediyor ve Selanik’e kadar inmek 
emellerini canlı tutuyordu. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Mus-
tafa Kemal’in, Bulgaristan’ın ilerlemesinin engellenerek Adalar meselesi-
ni lehimize çözülmesini istediği çok açıktır.48 

Sofya’da Mustafa Kemal’in dikkatini çeken bir durum daha vardı. Bu 
durum, Bulgaristan’da bulunan çeşitli muhalefet partilerinin, ülkenin ger-
çek menfaatleri karşısında sanki doğal bir antlaşma yapmış şekilde hare-
ket etmeleriydi. Ülkenin menfaatleri neyi gerektiriyorsa muhalifler o konu-
da birbirlerine yardım ediyorlardı.49 Bulgar Genelkurmayı da, en açık ko-
nularda bile bilgi sızdırmamaya çalışıyordu. Mustafa Kemal, Bulgar Ordu-
su hakkında başka kaynaklardan bilgi aldığını söylemektedir.50 Aynı za-
manda Bulgar Hükümeti’nin Avusturya’ya yakınlaştığı, Sırbistan’ın da 
Rusya ekseninden çıkmayacak bir durumda olduğunu görmüştü. I. Dün-
ya Savaşı’nın başlarında Almanların, Avusturya kuvvetlerini güçlendirerek 
yaptığı saldırı ile birlikte Sırbistan çok zor bir duruma düşmüştü. Bu du-
rum, Sırbistan’ın etkisiz hale getirilmesi için bir fırsattı. Mustafa Kemal, 
Bulgarların bu fırsatı kaçırmamaları gerektiğini ileri sürmüştü. Ruslara 
yakınlığın, bu aşamada Bulgar menfaatlerine uygun olmadığını iddia et-
mişti. Bu savaşta Ruslara yardım etmektense, Alman ve Avusturya kuv-
vetleriyle birlikte hareket etmenin, sınırları genişletmek için bir fırsat oldu-
ğunu söylemişti. I. Balkan Savaşı’ndan sonra Sırpların Yunanlılarla birlik-
te Bulgarlara saldırısından sonra ortaya çıkan Bulgar tepkisini yeniden 
canlandırmak için, Mustafa Kemal’in çok çaba sarf ettiğini görüyoruz. Her 
ne kadar bir Askerî Ataşe’nin bir devletin savaşa girmesindeki rolü abartılı 
bulunursa da, belgeler ve bilgilerin iyi değerlendirildiği takdirde Mustafa 
Kemal’in gerçek yeri daha iyi anlaşılabilir. Aksi takdirde 12 Mart 1914’te 
                                                           
47 Ahmet Tetik, a.g.e., s. 41. 
48 Ahmet Tetik, a.g.e., s. 116. 
49 Afet İnan, Karlsbad Hatıraları, s. 26. 
50 Ahmet Tetik, a.g.e., s. 18. 
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Fransa’nın, bir Askerî Ataşe olan Mustafa Kemal’e en büyük şeref nişanı 
Légion d’honneur’u vermesini anlamak mümkün olmaz.51 Muhtemeldir ki, 
Fransa’nın Mustafa Kemal’i, Almanya tarafından kendi yanına çekmek ya 
da Bulgaristan’ı itilaf devletleri lehine kazandırmasını beklediği düşünüle-
bilir. Paraşkev, Mustafa Kemal’in Sofya’dan gönderdiği raporlarda İttihat-
çıları uyardığı ve devleti Almanya yanında savaşa sokmamaları gerektiğini 
telkin ettiğini52 söylese de, raporların içeriğinde bunu izmam edecek bir 
belge yoktur. Kinross da, Mustafa Kemal’in 16 Temmuz 1914 tarihli Enver 
Paşa’ya gönderdiği bir mektubundan bahseder. Bu mektupta Mustafa Ke-
mal, Türkiye’nin savaşa Almanya karşısında katılmasının uygun olacağını 
söylemektedir.53 Bu tarihli belgeler, bu düşünceyle çelişki halindedir. Kal-
dı ki, Mustafa Kemal, “Başlanılan bu büyük işten Osmanlı milletinin yüzü-
nün gülerek çıkmasını, ordumuzun Balkan Harbi’nde yüzüne sürülen na-
mus lekelerinin silineceği kutlu zamanı bekliyorum.”54 demiştir. Burada sa-
vaşın iştiyakla beklendiği anlaşılmaktadır. 

Ayrıca Mustafa Kemal’in Bulgar Hükümeti nezdinde etkisi göstermesi 
bakımından, Bulgar Savunma Bakanı Goleman Boyaciyev’in 25 Nisan 
1922 tarihli mektubu dikkati değer durumdadır. Boyaciyev mektubunda, 

“Sizinle birçok kereler Bulgar Genelkurmayı arasında çıkan anlaşmaz-

lığı gidermek için yapılan toplantılara katıldım. Askeri bilginiz ve deha-

nız sayesinde kıtalarımızın ortak harekâtı için gereken ilkeleri daha iyi 

takdir buyurdunuz. İstanbul’a hareketiniz sırasında zatınıza gönderdi-

ğim bir mektupta, iyi dileklerimle birlikte, vatanınızın gelecekteki kade-

rinde parlak bir yer tutmanız umudumu da açıklamıştım.”55 

demiştir. Mustafa Kemal Sofya’da iken savaş başlayınca daha aktif bir görev 
almak için Harbiye Nazırı Enver Paşa’ya bir mektup yazmış ve yeni görev is-
temişti. Arkadaşlarının aktif, cephe ateş hattında görev yaparken kendisinin 
ataşelik yapamayacağını söylemiş ve “Eğer birinci sınıf zabit olmak liyakatin-
den mahrum isem, kanaatiniz bu ise açık söyleyiniz.”56 demişti. 

Enver Paşa, Mustafa Kemal’in nasıl bir asker olduğunu biliyordu, hatta 
onu cepheye göndermek işine bile geliyordu. Ancak onun diplomatik yete-
neklerinden yararlanmak istiyordu. Yani Bulgaristan’ın, ittifak grubu ya-
nında savaşa katılması yönündeki pürüzlerin kaldırılması önemliydi. Nite-
kim Bulgaristan’ın savaşa katılması ile ilgili endişelerin giderilmesiyle bir-
likte, 2 Şubat 1915’de 19. Fırka Komutanlığı’na tayin emrini almıştı. 
                                                           
51 Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Atatürk İle İlgili Arşiv Belgeleri, Belge:3, s. 
3, Ankara 1982. 
52 Paraşkev Paruşev, a.g.e., s. 78. 
53 L. Kinross, Atatürk, s. 91. 
54 Ahmet Tetik, a.g.e., s. 147. 
55 Ali Sarıkoyuncu, “Millî Mücadele’de Türk-Bulgar İlişkileri”, Türkler, C. 16, s. 279, Ankara 2002. 
56 İsrafil Kurtcephe, “Mustafa Kemal Atatürk’ün Askeri Hayatı”, Türkler, C. 16, s. 448. 
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3. Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı Yıllarında Rumeli İle İlgili  
Düşünceleri 

Osmanlı Devleti’nde iktidarı elinde bulunduran İttihat ve Terakki Hü-
kümeti de teslimiyetçi ve pasif bir politika yerine, daha aktif bir politika 
özlemi içinde halkı biçimlendirmeye çalışıyordu. Mustafa Kemal’in düşün-
celeri de buna yakındı. I. Dünya Savaşı başladığında değişik basın organ-
larında halk, yavaş yavaş savaşa hazırlanmış, adeta savaşı beklemeye 
başlamıştı. Savaşa muhalif gibi gözüken kimseler de sindirilmişti. Zaten 
30 Temmuz 1914’te 1. Kolordu seferi duruma geçirilmiş, 2 Ağustos 1914’-
te de Türk-Alman İttifak Antlaşması yapılmıştı. Zaten Rusya Hariciye Na-
zırlığı 12 Temmuz 1914’te elçiliklerini uyararak Türkiye ile Bulgaristan’ın 
birlikte savaşa katılmasının imkânlarının, Avusturya tarafından müzakere 
edildiği notu ile sefaretlerini bilgilendirmişti.57 Talat Paşa, “Türkiye, varlığı-
nı koruyabilmek için öteden beri; devlet gruplarından birine iltihak edebil-
mek imkânı aranmıştı. Fakat devletlerden hiçbiri buna muvafakatini bildir-
memişti. İtilaf devletleri Osmanlı Devleti’ni Almanya’nın kucağına atmışlar, 
sonuçta Türk-Alman ittifakı yapılmıştır.”58 demektedir. Osmanlı Devleti, er-
tesi gün bir deklarasyon yayınlayarak tarafsız kalacağını bildirmişti. Bu 
tarafsızlıkla ilgili olarak Cemal Paşa, tarafsızlığın savaşa katılmak için ha-
zırlık yapmak amacıyla ilan edildiğini söyleyecektir.59 Osmanlı devlet 
adamları içinde İngiliz, Fransız ve Alman yanlıları vardı. Fakat çoğunluğu 
bir arayış içinde, daha önce Trablusgarp ve Balkan savaşlarında uğranılan 
kayıpları dikkate alarak, ittifak edilebilecek devleti belirlemeye çalışıyorlar-
dı. Ülke iç ve dış baskıların etkisiyle savaşa doğru sürükleniyordu.60 Sava-
şa yaklaşılırken, Liman von Sanders başkanlığında Alman askerî ıslah he-
yeti İstanbul’a gelmişti. Almanların boğazlar üzerindeki nüfuzundan dolayı 
İngiltere, Fransa ve Rusya, Osmanlı Devleti’ni protesto etmişlerdi. Fakat ıs-
lah heyeti ile ilgili olarak harekete geçen Rusya Başbakanı Kokofçev, Alman 
Mösyö Holweg ile bir görüşme yapmış ve görüşmede Alman Askerî Heyeti 
merkezinin Edirne olması üzerinde durulmuştur.61 Bu devletler, bir taraf-
tan da Türkiye’nin tarafsız kalması için uğraşarak, savaş boyunca tarafsız 
kalma tutumunu devam ettirdiği müddetçe Osmanlı toprak bütünlüğünün 
korunacağı konusunda güvence vermeye hazır olduklarını bildirmişlerdi.62 
Ancak İstanbul basınında da, Rusya karşıtı ve savaştan yana Alman 
yanlısı haberler yapılıyordu. Balkan Savaşı’ndaki tavrından dolayı Rus-
                                                           
57 Nahit Sırrı, “Türkiye ile Çarlık Rusya Arasındaki Münasebet”,  Türk Tarih Encümeni Mec-
muası, Sayı: 4, C. 1, s. 51, 1930. 
58 Talat Paşa’nın Anıları, s. 25. 
59 Stefan Velikov, a.g.e., s. 22. 
60 Sabri Sürvegil, “Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Girişinin İzmir Basınındaki Yan-
kıları”, Tarih İncelemeleri Dergisi, I, s. 114, İzmir 1983. 
61 İkdam, 27 Teşrin-i Sani 1329 / 10 Aralık 1913, s. 3. 
62 A. Haluk Ülman, Birinci Dünya Savaşı’na Giden Yol (ve Savaş), s. 221-222, Ankara 1973. 
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ya’ya karşı bir güvensizlik vardı. Daha önce Üçlü İttifak’a katılmayı dü-
şünen Osmanlı Devleti, durumunu gözden geçirdikten sonra bundan 
vazgeçmiş ve Alman Askerî Heyeti ile ordusunu ıslah etmeye yönelmiştir. 
Böylece asker sayısını bir milyona çıkardığı takdirde, o zaman Üçlü İtti-
fak’ta önemli bir rol oynama imkânına kavuşmuş olacaktı. Bu korkuyla-
dır ki; Rusya, Osmanlı Devleti’nin gelişmesini istememiştir. Oysa baskı 
ne kadar çok olursa, Osmanlı Devleti kendisini Üçlü İttifak’a daha yakın 
görmek durumunda kalmış olacaktı.63 

Osmanlı Devleti’nin menfaatleri açısından, Bulgaristan’ın durumu 
belli olmadan savaşa katılmasının doğru olmadığı açıktı. Ayrıca Bulga-
ristan’ı elde etmek için, çalışılması gerektiği ortaya çıkmıştı.64 Talat Paşa 
da aynı düşüncedeydi. Hatta nazırlar heyetinin bir toplantısında elçilere, 
Bulgaristan ve Romanya’nın durumları anlaşılmadan Türkiye’nin hemen 
savaşa katılmasının, gerek müttefiklerin, gerek Türkiye’nin çıkarlarına 
aykırı olacağı ifade edilmişti. Henüz savaşın başlamasından önce, İzmir 
basınında heyecanlı yazılar çıkmaya başlamıştı. Bu yazılara göre, kaybe-
dilen topraklarla ilgili olarak bazı umutlar doğmuştu. Allah’a bugünleri 
gösterdiği için şükredilmesi gerektiği şeklinde gazete başlıkları atılmış-
tı.65 Savaş beklentisi çok açıktı ve ilerisi için çok çalışılması gerektiği, 
kaybedilen toprakların bu vesile ile alınması düşüncesi hâkimdi. Fakat 
Almanya’nın iyi bir müttefik olmadığı, daha savaş başlamadan ortaya 
çıkmıştı. Osmanlı Hükümeti, 1 Eylül 1914’te kapitülasyonları tek yanlı 
olarak kaldırmıştı. Bu karara, başta Almanya ve Avusturya-Macaristan 
İmparatorluğu olmak üzere çıkarları zedelenen bütün devletler tepki gös-
termişlerdi. Ne yazık ki Almanya’nın bu tavrı bile, Alman yanlılarının tu-
tumlarını değiştirmesine kâfi gelmemişti. 

Osmanlı Devleti sonuçta Dünya Savaşı’na, Almanya’nın yanında ka-
tılma kararı aldı. Osmanlı Devleti açısından en kritik cephe Çanakkale 
Cephesi’ydi. Çanakkale Cephesi’nde çok fedakârca savunma yapılıyordu. 
Siperlere saldıran İtilaf kuvvetlerine karşı hemen harekete geçilmiş ve 
süngü hücumuyla püskürtülmüştü. 3. Kolordu Komutanlığı bu fedakâr-
ca hizmetleri bir yandan ödüllendirmekte, bir yandan da devam etmesini 
istemekteydi. 19. Fırka Komutanı Mustafa Kemal Bey “Gümüş İmtiyaz 
Madalyası”yla ödüllendirilmişti. Gene Balkan Savaşları’nda hezimet ya-
şamış komutanlardan Esat Paşa’yı önemli bir görevde Çanakkale’de gö-
rüyoruz. Esat Paşa’ya bağlı olarak görev yapan Mustafa Kemal’i de, 1 
Mayıs 1915’te Çanakkale’de düşmana saldırma iradesiyle tarihin kader 
denk çizgisinde bir performans içinde görüyoruz. 
                                                           
63 Erdem Karaca, “Türk Basınında Alman Askerî Islahat Heyeti (1913-1914)”, Akademik Ba-
kış, C. 5, Sayı: 9, s. 206-207, 2011. 
64 Talat Paşa’nın Anıları, s. 26. 
65 Köylü, 11 Teşrin-i evvel 1330 / 24 Ekim 1914. 
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“Karşımızda bulunan düşmanı ne pahasına olursa olsun, denize dök-

mek gerektiği kanaatindeyim. Durumumuz düşmana göre zayıf değildir. 

Düşmanın manevi gücü tamamıyla yok olmuştur. İçimizde ve komuta et-

tiğimiz askerlerde Balkan Harbi hacaletinin (utancının) ikinci bir evresini 

görmektense, burada ölmeyi yeğlemeyenlerin bulunacağını kesinlikle ka-

bul etmem. Şayet böylelerinin olduğunu tahmin ediyorsanız, onları elleri-

mizle kurşuna dizelim. Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz başarıları ta-

mamlamak için taze ve iyi yetişmiş erlerden oluşan yeni bir alay, komu-

tam altına verilmiş ve bu alay savaş hattına varmıştır.”66 demişti. 

Mustafa Kemal Paşa’nın I. Dünya Savaşı biterken, Balkan Harbi’yle 
alakalı yaptığı ilginç bir yorum daha vardır. Sadece iç kamuoyunu değil, 
Avrupa Devletleri, Rusya ve tüm dünyayı şaşırtan67 Osmanlı’nın çok kısa 
sürede yenilmesi ile alakalı Mustafa Kemal; 

“Balkan Harbi, Türk Ordusu’nun katıldığı bir harp değildir. Bu bambaş-

ka bir şeydi, bir bozgundu; fakat Türk Ordusu’nun bozgunu değildi. Ha-

yır, hiç değil, bu, Türkiye’deki eskinin yıkılması, Türk Ordusu’nun ba-

şındaki bilgisiz kumanda heyetinin geri çekilmesiydi. Balkan kuvvetleri, 

bu harbin sonuçlarını, o dönemde Türkiye’ye hâkim olan şahısların bil-

gisizliğine borçludur. Denilebilir ki bu harp de Türkiye için bir sürprizdi. 

Ordu, birleşebilmek ve bir plana göre toplanabilmek için yeterli zaman 

bulamamıştı. Öncü birlikleriyle düşman hücumları karşılanmıştı.”68 

4. Sonuç 

Atatürk’ün hayatında Rumeli’nin izleri öylesine etkin olmuştur ki, bu 
toprakların mücadele edilmeden kaybedilmesini kabullenememiştir. 
Mustafa Kemal, Balkan Savaşı’ndan sonra tayin edildiği Sofya’da Askerî 
Ataşe olarak bulunurken, ileriye dönük hesapların içinde olmuştu. Avru-
pa siyasetindeki çalkantıların yeni bir savaş ihtimalini ortaya çıkarması, 
Rumeli’nin kaybedilmesinin acısını içinde hissedenler için bir umut ola-
rak doğmuştu. Mustafa Kemal de dâhil olmak üzere çok sayıda komu-
tan, Türkiye’nin savaşa girmesi konusunda istekli davranmışlardı. Hatta 
yeni savaşla ilgili olarak strateji üretmişlerdi. “Savaş gerekli olmadıkça 
bir cinayettir.” felsefesine özden bağlı olan Mustafa Kemal Paşa, üzerinde 
taşıdıkları sorumluluğu bu şekilde atmak istemişlerdi. 

Sofya’da görevli olarak geçirdiği on beş aylık sürenin uzunca bir kıs-
mında, Türkiye’nin muhtemel eksikleri, Bulgaristan’ın ve diğer Balkan 
devletlerinin yaptığı hazırlıklar üzerinde durmuş ve bu konuda mütalaa-
lar göndermişti. 
                                                           
66 Mustafa Kemal, Arıburnu Muharebeleri Raporu, (Yay. Haz. Uluğ İğdemir), TTK, s. 70, 
Ankara 1968. 
67 Metin Aydoğan, Ülkeye Adanmış Bir Yaşam, Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı, s. 46. 
68 Afet İnan, M. Kemal Atatürk’ün Karlsbad Hatıraları, TTK, s. 57, Ankara 1983. 
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Misak-ı Milli ile Rumeli toprakları özellikle Makedonya bölgesi artık 
bir hedef olmaktan çıkmış, tarihi ve coğrafi bir terim olarak değer kazan-
maya başlamıştı. Fakat bu bölge, hâlâ Yunanistan ve Sırbistan arasında 
politik bir sorun olurken, Türkiye için ise orada bıraktığı bakiyesi açısın-
dan devamlı etnik ve kültürel bir sorun olarak devam etmekteydi. Lozan 
Antlaşması ile Balkan devletlerinin Türkiye ile olan sınırları büyük ölçü-
de çözüme kavuşmuştu. Özellikle Bulgaristan’la, Atatürk’ün kişiliğinin 
de etkisiyle güvene dayalı bir komşuluk tesis edilmiş ve karşılıklı işbirliği 
başlamıştı. 1912-13 Balkan Savaşları ve I. Dünya Savaşı’ndan sonra 
Türkiye ile Balkan devletleri arasında kesilen ilişkiler yeniden başlatıl-
mıştı. İlk olarak 15 Aralık 1923’te Arnavutluk ile yapılan dostluk antlaş-
masını 18 Ekim 1925’te Bulgaristan, 28 Ekim 1925’te Yugoslavya ile ya-
pılan antlaşmalar takip etmişti. Balkanlarda geniş anlamda bölgesel iş-
birliğine dayalı antlaşmalar yapma yolunda atılan adımlar, Türk dış poli-
tikasının esasını oluşturmuştu.69 Artık Balkanlar, Atatürk’ün gözünde 
değil, gönlünde bir yer olarak devam edecekti. Fakat buna rağmen ölü-
münden bir yıl kadar önce, bir sohbet sırasında Selanik gündeme gelin-
ce tahassürlerini ifade edemeden geçememiştir. “Ah, Selanik denilince 
gönlümden geçenleri bir bilseniz.” demiştir. 

Zaten Atatürk’ün Cumhuriyet döneminin en önemli politikalarından 
biri olan nüfus mübadelesi konusu, terk edilen topraklarda kalanları 
kurtarmaya yönelik bir sahiplenmeden başka bir şey değildir. Millî Mü-
cadele’nin kaynaştırıcı potası içinde ortak bir millî ruh oluşmuştu. Nüfus 
mübadelesiyle millî ruh güçlendirilmiş, Anadolu’daki iktidarın dayanağı 
sağlamlaştırılmıştı. Artık Türkiye’nin 1878 ve 1912-13 yıllarındaki kırıl-
gan yapısı sona ermişti. 
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Öz 

Rusya’nın Bolşevik İhtilâli sonrasında Güney Kafkasya’dan çekilmesi 

ve Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’ndan yenik ayrılması üzerine bü-

yük bir devlet kurma plânları yapan Ermeniler, İtilâf Devletleri’nin çelişki-

li ve tutarsız politikalarıyla karşı karşıya kaldılar. 

Osmanlı Devleti’nin Sevr Antlaşması’nı imzaladığı tarihte ve yerde 

Başlıca İtilâf Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya) ile “Ermenis-

tan” temsilcileri arasında da bir antlaşma imzalandı. Bu konuda Ermeni 

tarihçilerinin Sevr Antlaşması ile birlikte Ermenistan’da “dini, kültürel ve 

diğer hürriyetleri garanti eden ek bir protokol” şeklindeki değerlendirme-

leri eksik ve hatalıdır. Yapılan antlaşma Ermenistan’ın “temdit hakkı sak-

lı kalmak üzere beş yıllığına Milletler Cemiyeti (MC) himayesine alınma-

sı”nı öngörmektedir. Bundan da öte antlaşma ile başlıca İtilâf Devleri  

“Ermenistan”a verilecek topraklarda tek taraflı ticari imtiyazlar elde ede-

ceklerdi. 

Sevr’de Ermenilerle yapılan antlaşma gerek Millî Mücadele Hareketi’-

nin başarıları gerekse Ermenistan’ın Sovyetleştirilmesi sayesinde yürür-

lüğe girmedi. Bu noktada askerî, malî ve siyasî realiteler ön plana çıktı ve 

İtilâf Devletleri, Ermenilerin yardım taleplerine karşılık aldatıcı cevaplar 

verdiler. 

Anahtar kelimeler: Başlıca İtilaf Devletleri, Ermenistan, Sevr Ant-

laşması, Osmanlı Devleti, Milletler Cemiyeti, Güney Kafkasya. 
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* İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, 
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Abstract 
The Treaty Of Sevres Was Signed Between The Principal Allied 

Powers and “Armenia” (August 10, 1920) 
Upon the withdrawal of Russia from the South Caucasus after the 

Bolshevik Revolution and the defeat of the Ottoman Empire in the World 

War I, Armenians, who planned to establish a great state, faced with con-

flicting and inconsistent policies of the Allied Powers. 

Date and place of the Ottoman Empire signed the Treaty of Sevres; also 

a treaty was signed between the representatives of “Armenia” and The 

Principal Allied Powers (Britain, France, Italy and Japan). The Armenian 

historians’ reviews on this subject that ‘an additional protocol which guar-

anteed the religious, cultural and other freedoms’ with the Treaty of Sevres, 

are incomplete and incorrect. The treaty required Armenia “under the    

auspices of the League of Nations (LN) in five years except the extension 

right.” Moreover, thanks to the treaty, the Allied Powers would obtain a uni-

lateral trade concession in the land that would be given to Armenia. 

The treaty signed between the Armenia and the Allied Powers didn’t 

enter into force thanks to the both achievements of the National Struggle 

Movement and Sovietization of Armenia. At this point, the military, finan-

cial and political realities came to the fore and the Allied Powers gave de-

ceptive answers to the help requests of Armenians. 

Key words: The Principal Allied Powers, Armenia, The Treaty of   

Sevres, The Ottoman State, The League of Nations, South Caucasus. 

Giriş 

I. Dünya Savaşı’nın ardından Ermeniler, Güney Kafkasya ve Osmanlı 
topraklarının bir kısmını içerisine alan büyük bir devlet kurmayı tasarlı-
yorlardı. Oysa İtilâf Devletleri savaş sırasında Ermenilerin talip oldukları 
Osmanlı topraklarını da yakından ilgilendiren gizli antlaşmalar1 yapmış-
                                                           
1 İtilâf Devletleri I. Dünya Savaşı sırasında yaptıkları gizli antlaşmalarda Osmanlı toprakla-
rını paylaştılar. İstanbul (Mart-Nisan 1915), Londra (26 Nisan 1915) ve Saint Jean De Mau-
rienne (19-21 Nisan 1917) Antlaşmalarında Ermeni talepleri dikkate alınmadı. Sykes-Picot 
Antlaşması’nda (9-16 Mayıs 1916) Ermenilerin talip olduğu Osmanlı toprakları Rusya ve 
Fransa’nın nüfuz alanlarına dâhil edildi. Bu sırada Ermenilere, bir “Doğu Lejyonu” (Legion 
d’Orient) teşkil ederek İtilâf Devletlerine hizmet etmeleri ve başarılı olmaları halinde Kilikya’-
da otonomi vaat edildi. İngiltere’nin onayladığı bu planlar I. Dünya Savaşı’nın kazanılması 
halinde hayata geçirilecekti. Buna göre; Van, Bitlis ve Trabzon vilâyetleri dâhil olmak üzere 
Karadeniz kıyılarında tayin edilecek bir noktaya kadar Anadolu toprakları, Muş, Van ve Bit-
lis’in güneyine doğru Siirt, Dicle vadisi, Cezire-i İbn-i Ömer ve İmadiye’ye hâkim bulunan 
dağlar arasında kalan “Kürdistan bölgesi” ile Merverger arazisi Rusya’ya, Aladağ-Kayseri, 
Akdağ, Yıldızdağı, Zara, Eğin ve Harput arasındaki arazi Fransa’ya bırakılacaktı. Paylaşım 
plânları yapılırken İtilâf Devletleri, Ermeni taleplerini gündeme dahi getirmemişlerdi. Bu 
plânlar hakkında bilgi sahibi olmayan Ermeniler, I. Dünya Savaşı’nda, İtilâf Devletleri men-
faatlerine hizmet ettiler. Hurşit Tolon, Birinci Dünya Savaşı Sırasında Taksim Antlaşmaları 
ve Sevr’e Giden Yol, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, s. 53-74, Ankara 2004; Paul C. 
Hermreich, From Paris to Sévres, The Partition of the Ottoman Empire at the Peace Conference 
of 1919-1920, Ohio State University Press Columbus, s. 6-7, 1974. 
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lardı. Bu antlaşmalardaki hükümler yeni koşullara bağlı olarak değiş-
mekle birlikte savaş sonrasında düzenlenen konferanslarda alınan ka-
rarlarda son derece etkili olacaktı. Bununla birlikte savaş ortamında ve-
rilen sözlerin ve vaatlerin etkisinde kalan Ermeniler, İtilâf Devletleri ya-
rarına yaptıkları faaliyetleri referans göstererek hedeflerini gerçekleştir-
meye çalışıyorlardı. 

Mondros Mütarekesi’nden yaklaşık bir ay sonra Paris’te Bogos Nubar 
Paşa2, Osmanlı topraklarında yaşayan Ermenileri kapsayan “Ermenis-
tan’ın Bağımsızlık Bildirisi”ni yayınladı (30 Kasım 1918). Başlıkta “bağım-
sızlık” ifadesi yer aldığı halde bildiride tam manasıyla bağımsızlıktan 
bahsedilmiyordu. Bu bildiride Ermenistan’ın, İtilâf Devletleri, Amerika ya 
da Milletler Cemiyeti (MC)’nin hâkimiyeti altında yaşayabileceği peşinen 
kabul ediliyordu.3 

Bogos Nubar’ın Avrupa’da yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürdü-
ğü sıralarda Ermenileri temsil eden heyetler Paris ve Londra’ya gittiler. 
Ermeni heyetleri “Büyük Ermenistan” hayalini gerçekleştirmek için eşgü-
düm içerisinde mücadele ediyorlardı. Nitekim 26 Şubat 1919 tarihinde 
Osmanlı Devleti’ndeki Ermenileri temsil ettiğini iddia eden Bogos Nubar 
Paşa ile Güney Kafkasya’daki Ermenistan Cumhuriyeti Heyeti Başkanı 
Avetis Aharonian, Ermenilerin isteklerini ihtiva eden bir muhtırayı Paris 
Barış Konferansı’na sunarak Anadolu’nun doğusundaki Osmanlı toprak-
larını talep ettiler. İtilâf Devletleri veya MC manda ya da himayesini gö-
nüllü olarak kabul eden Ermeniler için hedef bağımsız olmak değil, Os-
manlı hâkimiyetinden çıkmaktı. Buna rağmen Ermeni temsilciler4 İtilâf 
Devletlerinden herhangi bir teminat alamadılar. 

Ermeni temsilcileri “tatlı sözlerle” avutan İtilâf yetkilileri Osmanlı coğ-
rafyasında yaşayan Ermenilerin çoğunluğa5 sahip olmadığı gerçeğinden 
                                                           
2 Balkan Savaşlarının başlarında Rusya’nın yönlendirmesiyle Eçmiyazin Ermeni Katagigosu 
Kevork, Avrupalı devletlerin desteğini sağlamak ve Ermeni meselesini uluslararası bir mese-
le haline getirebilmek maksadıyla Bogos Nubar Paşa’yı temsilci olarak Avrupa’ya göndermiş-
ti. Ali Arslan, Kutsal Ermeni Papalığı Eçmiyazin Kilisesi'nde Stratejik Savaşlar, Truva Yayın-
ları, s. 124, İstanbul 2005. 
3 Abdurrahman Bozkurt, İtilâf Devletlerinin İstanbul’da İşgal Yönetimi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, s. 170-181, İstanbul 2009. 
4 Talepler arasında Ermenistan üzerindeki himayenin geçici olması, mandater devletin seçi-
mi konusunda Paris’te toplanan Ermeni kongresinden görüş alınması, manda süresinin 20 
yılla sınırlandırılması, mandater olacak devletin Ermenilere bırakılacak topraklarda yaşayan 
Türk-Müslümanları tahliyeye zorlaması, Müslüman göçmenlerin Ermenistan’dan çıkarılma-
sı, halkın silahsızlandırılması, Ermenilere tazminat ödenmesi ve “zorla Müslümanlaştırıldık-
ları” iddia edilen Ermenilerin eski dinlerine dönmelerinin sağlanması bulunuyordu. Ayrıca 
Tiflis’in güneyinden başlayıp Ordu’ya kadar uzanan, oradan Sivas dâhil olmak üzere Ada-
na’ya inen sınırların doğusunda büyük bir Ermenistan kurulması isteniyordu. Ermenistan 
Cumhuriyeti’ne dâhil edilmesi amaçlanan Adana, Erzurum, Mamürat-ül-Aziz, Sivas, Diyar-
bakır, Van, Bitlis ve Trabzon vilâyetleriyle beraber Ermenistan Karadeniz’e ulaşacaktı. Ali 
Arslan, a.g.e., s. 124-125; Mehmet Okur, “Kafkasya’dan Karadeniz’e Büyük Ermenistan Pro-
jesi: İddialar ve Gerçekler”, KÖK Araştırmalar, C. XII, S. 2, s. 18-19, (Güz 2010). 
5 Çoğunluğu sağlayarak Osmanlı coğrafyasında etkili olabilmek adına Ermeniler ciddi so-
runlar yaşadıkları Kürtlerle ittifak yapmaya çalıştılar. 20 Kasım 1919 tarihinde Türkiye’deki 
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hareketle bölgede kuracakları düzenin alt yapısını hazırlıyorlardı. Bu du-
rum ortadayken kurulacak bir Ermeni devletinin, İtilâf Devletlerinin 
maddi ve askerî desteği olmadan varlığını devam ettirebilmesi mümkün 
görünmüyordu.6 İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan menfaatlerinin ör-
tüştüğü hatta çatıştığı bir coğrafyada, devlet olabilecek yeterlilikte siyasî, 
malî ve askerî gücü olmayan Ermenilerin varlığını sürdürebilmesi için 
gereken yardımı hiçbir devlet vermeye razı değildi. 

İngilizler, Doğu ve Ortadoğu’daki menfaatlerine büyük bir darbe vur-
masından endişe ettikleri “Turancılık” fikrine karşı bir set oluşturmak 
amacıyla Kafkasya’dan Akdeniz ve Karadeniz’e uzanan coğrafyada büyük 
bir Ermenistan devleti kurmak istediklerini beyan etmiş7 olsalar da bu 
konuda net bir tavır sergilemiyorlardı. Ermenistan’ın sınırları ve geleceği 
hakkındaki İngiliz söylemi ile hareket tarzı arasında ciddi çelişkiler mev-
cuttu. Belki de böyle olması doğaldı. Çünkü “büyük Ermenistan”a tahsis 
edilmesi istenen coğrafya ile İngiltere, Fransa, Rusya (Sovyetler dâhil), 
Amerika ve Almanya8 yakından ilgileniyordu. 

Paris Barış Konferansı’na çok iyi hazırlanan İngiliz temsilcileri, Erme-
nilerle ilgili projelerini tartışmaya açtılar. Amerikan Başkanı Wilson’a, 
gayrı resmi olarak İstanbul, Boğazlar, Kilikya ve Ermenistan üzerinde 
Amerikan mandası kurulması teklif edildiyse de buna resmiyet kazandı-
rılmadı. Bu arada Amerikalılar fizibilite çalışması yapabilmek amacıyla 
King Karen ve Harbord heyetlerini Türkiye’ye gönderdiler.9 

Paris Konferansı’nın devam ettiği sıralarda Ermenistan’da bağımsızlı-
ğın birinci yıldönümü olan 28 Mayıs 1919 tarihinde “Transkafkasya ve 
Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin atalarına ait toprakların” birleştirildiğine 
                                                                                                                                        
Ermenileri temsil ettiğini iddia eden Bogos Nubar ve Kürtleri temsil ettiğini iddia eden Şerif 
Paşa bir antlaşma imzalayarak aldıkları kararları bir muhtıra ile Paris Konferansı’na bildir-
diler. Buna göre taraflar, Osmanlı Devleti’nden ayrılmayı, mandater bir devletin -ki bu dev-
letin İngiltere olması isteniyordu- yönetimi altında birleşik bağımsız bir Ermenistan ve Kür-
distan talep ediyorlardı. Selçuk Ural, “Şerif-Bogos Nubar Paşa Anlaşması ve Ortaya Çıkan 
Tepkiler”, Ermeni Araştırmaları, S. 14-15, s. 98-115, 2004. Şerif Paşa’nın Kürtlerin temsilcisi 
olmadığı muhtelif Kürt aşiretlerinden ve ahaliden gelen yazılardan anlaşılıyordu. Osmanlı 
Hükümeti de Kürt ahaliden Paris Konferansı’na müracaat ederek Şerif Paşa ile aynı görüşte 
olmadıklarını bildirmesini istedi. Bundan sonra Kürt aşiretleri, Osmanlı topraklarının Erme-
nistan’a ilhakına karşı olduklarını bildirdiler. Dâhiliye Nezareti’nden muhtelif vilâyetlere 19 
Şubat 1336 (1920) tarihli şifre; Başbakanlık Osmanlı Arşivi Dâhiliye Şifre Kalemi (BOA, DH. 
ŞFR), 107/104; Emniyet-i Umumîye Müdüriyeti’nden Dâhiliye ve Hariciye Nazırlarına 13 Ni-
san 1335 (1919) Tarihli Tezkire, Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Dâhiliye Nezareti Emniyet-i 
Umumîye Müdüriyeti Asayiş Kalemi (BOA, DH.EUM.AYŞ), 4/83. 
6 Mehmet Okur, “a.g.m.”, s. 22-24. 
7 İbrahim Ethem Atnur, “Ermeni Sorunu ve Kafkasya’da İngiliz Uygulamaları”, Ermeni Araş-
tırmaları, S. 29, s. 45-54, 2008. 
8 Selami Kılıç, “Ermeni Propagandaları ve Almanya’nın Ermeni Politikası (1917-1918)”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 113, s. 175-192, 1998. 
9 Philip Marshall Brown, “The Mandate Over Armenia”, The American Journal of Internatio-
nal Law, Vol. 14, No. 3, s. 396-399, Temmuz 1920; Fahir Armaoğlu, “Amerika Sevres Ant-
laşması ve Ermenistan Sınırları”, Belleten, C. LXI, S. 230, s. 135, (Nisan 1997), Ankara 
1997; Bülent Yıldırım, “Bir Rum Gazetecinin II. Abdülhamit ve Ermeni Meselesi Hakkındaki 
Düşünceleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 170, s. 89-99, Eylül-Ekim 2007. 
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dair bir yasa yayınlandı. Buna göre kurulacak devletin demokratik yöne-
time sahip “Birleşik Ermenistan Cumhuriyeti” olacağı bildirildi. Tiflis’teki 
Ermeni Halkçı Merkezi Komite bu kararın geçersiz olduğunu ve Bogos 
Nubar’ın başında bulunduğu Ermeni Millî Komitesi’nin “Batı Ermenis-
tan”ı temsil ettiğini ifade etti. Tartışmalar Birleşik Ermenistan’ın tek bir 
temsilci ile temsil edilmesi noktasında yoğunlaştı. Fakat bu konuda uz-
laşma sağlanamadı.10 Farklı fraksiyonlara ayrılmış Ermeniler arasında 
temelde Doğu ve Batı’daki Ermenilerin birleşmeleri noktasında fikir birli-
ği sağlanmasına karşın bu birleşmenin nasıl gerçekleştirileceği tartışma-
lara neden oluyordu. 

Avrupa’daki temaslarının ardından Ermeni temsilcileri de gerçekleri 
görmeye başlayacaklardı. 31 Temmuz 1919 tarihinde Aharonian, Hatis-
yan’a yazdığı mektupta, “Halkların siyasî kaderi gerçekte, Paris Barış 
Konferansı’na bağlıdır, yoksa bizim istek ve kararlarımıza değil.” şeklinde 
bir ifade kullanmıştı.11 Bunu bildikleri halde Ermeniler uluslararası plat-
formlarda destek arıyorlardı. Ermeniler dünya kamuoyunun desteğini 
alabilmek adına, ahvali olduğundan farklı ve yanlış bir tarzda tasvir edi-
yorlardı. Ermenistan Başbakanı Hatisyan 13 Ağustos 1919 tarihinde 
Newyork Herald gazetesine verdiği bir demeçte, Türk, Kürt ve Tatar kuv-
vetlerinin Ermenistan’a hücum hazırlığında olduklarını ileri sürdü. Ha-
tisyan bu organizasyonun başında Kazım Karabekir Paşa ve Türk zabit-
leri bulunduğunu iddia etmekteydi.12 Oysa Kazım Karabekir, hududun 
öte tarafıyla doğrudan doğruya münasebet kurmamaya özen gösterdiği-
ni, aldığı istihbarata nazaran Ermeni mezaliminden kaçan Müslümanla-
rın akrabalarının, onları kurtarmak için harekete geçtiklerini ve yabancı 
neşriyatın gerçeği aksetmediğini bildirmekteydi.13 

Osmanlı Devleti 4 Haziran 1918 tarihinde Ermenistan’ı tanıyan ilk 
devlet olduğu halde İngiltere, Fransa ve İtalya, Ermenistan’ı resmen tanı-
dıklarını, ancak 1920 yılı başlarında açıklayabildiler (19 Ocak 1920).14 
Bundan sonra Londra’da bir araya gelen İtilâf Devletleri, Amerika’nın, 
Ermenistan’ın mandasını kabul etme olasılığının az olduğundan hare-
ketle başka bir “hami devlet” bulma arayışı içerisine girdiler. Ancak hiç-
bir devlet siyasî, askerî, malî ve stratejik koşullardan dolayı Ermenistan’ı 
                                                           
10 Richard G. Hovannisian, The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume II, 
Foreign Dominion to Statehood: The Fifteenth Century to the Twentieth Century, s. 322-
323, Macmillan Press Ltd. 1997. 
11 Mehmet Bora Perinçek, Sovyet Arşiv Belgeleri Işığında Türk-Ermeni İlişkileri (1915-1923), 
İstanbul Üniversitesi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, s. 72, 2007. 
12 “Harbiye Nazırı Namına Müsteşar Muavini Neşet’ten 15. Ordu Kumandanlığına 2 Eylül 
1919 tarihli telgraf”, BOA, HR.SYS, 2877/81. 
13 “15. Kolordu Birinci Şubesi’nden Erkân-ı Harbiye-i Umumîye’ye 2 Eylül (1335) 1919 Ta-
rihli Şifre”, BOA, HR.SYS, 2877/81. 
14 Recep Karacakaya, Türk Kamuoyu ve Ermeni Meselesi (1908-1923), Toplumsal Dönüşüm 
Yayınları, s. 344, İstanbul 2005. 
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manda ve himaye altına almaya yanaşmıyordu. Bu nedenle Ermenis-
tan’ın bağımsız olmak koşuluyla MC himayesi altında olması kararlaştı-
rıldı. Buna göre MC, Ermenistan’ın güvenliğini ve finansmanını sağlaya-
rak gönüllü asker toplayacaktı. Fakat bu karara MC pek sıcak bakmadı. 
Bu nedenle mesele San Remo’da toplanacak olan Yüksek Konsey’e hava-
le edildi. Ermenistan’ın sınırlarına gelince Woodrow Wilson’un savundu-
ğu gibi büyük bir Ermenistan yerine küçük, ancak ayakları üzerinde du-
rabilen bir devlet kurulmasına karar verildi. Bu meyanda Trabzon ve Er-
zincan hariç olmak üzere Muş, Van, Erzurum ve Bitlis’i içine alan bir Er-
meni devleti kurulması fikri ön plana çıktı.15 

İtilâf Devletleri Londra Konferansı’nda Türkiye’nin geleceği dolayısıyla 
Ermeni meselesi hakkında aldıkları kararları 12 Mart 1920 tarihinde 
Amerika’ya bildirdiler. 24 Mart 1920 tarihinde buna karşılık veren ABD 
Başkanı Wilson, hudutların Ermeni taleplerini karşılayabilecek bir su-
rette tespit edilmesini ve bilhassa denize çıkış noktası olmak üzere Trab-
zon’un Ermenistan’a bırakılmasını istedi. Bu arada İtilâf Devletleri, Er-
menistan mandası konusunda Wilson’un nabzını yokladılar.16 

Amerika’ya yapılan teklif ile aynı tarihte İtilâf Devletleri, MC Genel 
Kurulu’na da, MC’nin Ermenistan’ın himayesini alıp almayacağını sor-
dular. MC, İngiltere Maarif Nazırı Mösyö Fischer’i Ermenistan üzerinde 
vekâlet tesisi hususunda bir rapor hazırlamak üzere görevlendirdi. Fisc-
her tarafından hazırlanan raporda, söz konusu vekâletin MC’nin hima-
yesinde olmak üzere bir devlet tarafından kabul edilmesi teklif ediliyor-
du. Yalnız MC bu vazifeyi ilgili devletlerin gerekli malî ve askerî yardım-
larda bulunması koşuluyla kabul edecekti. Fakat yine de hiçbir devlet 
buna yanaşmadı.17 

1. San Remo Konferansı’nda Ermeni Talepleri ve İtilâf Devletleri 

San Remo Konferansı’ndan kısa bir süre önce MC, himaye için gerekli 
askerî ve malî güce sahip olmadığını açıklayarak Ermenistan’ı himaye 
edemeyeceğini açıkladı. Bununla beraber mandanın gerekliliğini vurgu-
layan MC, geçici bir süreliğine Ermenistan için gerekli borcu İtilâf Dev-
letlerinden birinin verip veremeyeceğini sordu. Ancak İngiltere dâhil İtilâf 
Devletlerinden hiçbiri Ermenistan’a malî ve askerî yardım yapmak iste-
mediklerini açıkladılar. MC’nin teklifine şiddetle mukabele eden Llyod 
George, Amerika’nın gerekli malî desteği sağlayacak güce sahip olduğu-
nu ve MC’nin neden Amerika’ya müracaat etmediğini sorguladı. Osmanlı 
toprakları söz konusu olduğunda son derece “cömert” davranan İtilâf 
temsilcileri malî yardım söz konusu olduğunda geri adım atıyorlardı. Bu 
                                                           
15 Paul C. Hermreich, a.g.e., s. 269-270; Süleyman Beyoğlu, “Birinci Dünya Savaşı’nda 
Trabzon (1914-1919)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 123, s. 45-53, Aralık 1999. 
16 Recep Karacakaya, a.g.e., s. 347-348. 
17 Recep Karacakaya, a.g.e., s. 348. 
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atmosfer içerisinde Başlıca İtilâf Devletleri, tekrar yöneldikleri Amerika’-
ya, Ermenistan için gerekli malî yardımı yapıp yapamayacağını sormaya 
karar verdiler. Ayrıca Wilson’a, Amerika’nın, Ermenistan mandasını ka-
bul edip etmeyeceğini soran özel bir mesaj gönderildi. Amerika mandayı 
kabul etse de etmese de Wilson’dan, Ermenistan’ın sınırlarını uygun gör-
düğü şekliyle çizmesi istenecekti.18 

San Remo Konferansı sırasında İtilâf yetkilileri, Ermeni temsilcilerin-
den kurulması talep edilen devletin varlığının nasıl sürdürülebileceği ko-
nusunda açıklama istediler. Fakat yapılan açıklamalar İtilâf yetkililerini 
tatmin etmedi. İtilâf yetkilileri tarafından hazırlanan istatistik ve raporlar 
söz konusu bölgede bir Ermeni devleti kurulamayacağını, kurulsa dahi 
bu devletin varlığını sürdüremeyeceğini net bir şekilde ortaya çıkarmıştı. 
Nüfusu Ermeni olmayan geniş bir toprak parçasını Ermenilere bırakmak 
üzere olduklarını ifade eden İngiliz Başbakanı Llyod George, 

“Boğazları, Mezopotamya’yı ve Filistin’i koruyalım. Fakat bir de Erme-

nistan’ı üzerimize alırsak Avrupa’daki taahhütlerimizi yerine getireme-

yiz. Antlaşmayla ülkenin hudutlarını çizip Ermenilere savunması size 

aittir demekle iş bitmez. Zira Ermenistan’ın ordusu tecrübesiz ve disip-

linsizdi. Sonunda bir kere daha ABD’ye Ermenistan’ın mandasını ka-

bul etmesini teklif edeceğiz. Cevabı yine olumsuz olursa, sorumluluğu 

ABD Hükümeti’ne bırakıp bu işten elimizi çekmek zorunda kalacağız.” 

şeklinde beyanatta bulundu. Ki; İtilâf Devletleri bunu dahi yapmadılar. 
Kurulacak Ermeni devletinin sınırlarının tespit edilmesi ile ilgili görev de 
ABD Başkanı Wilson’a verildi.19 

24 Mayıs 1920 tarihinde Wilson, Ermenistan mandasının üstlenebil-
mesi için yetki almak amacıyla kongreye müracaat etti. Esasında Wilson, 
Van, Bitlis, Erzurum ve Trabzon vilâyetlerini içine alan Ermenistan’dan 
yanaydı. Muhalifler ise siyasî, askerî ve malî mahzurlarıyla birlikte man-
da teklifinin MC’den değil Yüksek Konsey’den geldiğini vurguladılar. 29 
Mayıs 1920 tarihinde Amerikan Senatosu, Ermenistan’da manda kurul-
ması için yetki verme talebini 23’e karşı 52 oyla reddetti. Bunun için se-
natoda resmi bir gerekçe ileri sürülmemekle birlikte muhalefetin teme-
linde, General Harbord başkanlığında Anadolu’da incelemelerde bulunan 
Amerikan heyeti tarafından hazırlanan raporun olduğu anlaşılmaktadır. 
Zira Harbord, İngiltere ve Fransa tarafından işgal edilmiş olanlar hariç 
Osmanlı topraklarının tamamında manda idaresi kurulmasını tavsiye 
ederken askerî, siyasî ve malî güçlükler üzerinde durmuştu. Mandanın 
reddedilmesinde siyasî nedenlerle birlikte Senato’nun, Amerika’nın “şark 
meselesinde aktif taraf olacağına inanmadığı” şeklindeki yaygın kanaati-
                                                           
18 Paul C. Hermreich, a.g.e., s. 293-299. 
19 Mehmet Okur, a.g.e., 26-27. 
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nin etkili olduğu aşikârdı.20 Bu noktadan sonra Sevr’de alınacak nihaî 
kararı beklemekten başka seçenek kalmadı. 

2. İtilâf Devletleri ile Osmanlı Devleti Arasında İmzalanan  
    Sevr Antlaşması’na Göre “Ermenistan” 

10 Ağustos 1920 tarihinde imzalanan Sevr Antlaşması’nda bağımsız 
bir devlet olarak lanse edilen “Ermenistan”la ilgili hükümler son derece 
belirsizdi. Öncelikle Osmanlı Devleti, “Ermenistan”ı özgür ve bağımsız bir 
devlet olarak tanıyacak21, Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilâyetlerinde 
Osmanlı Devleti ile “Ermenistan” arasındaki sınırı saptama görevi Ameri-
ka Birleşik Devletleri Başkanı’nın hakemliğine sunulacak, Ermenistan’ın 
denize çıkışı22 ile sözü geçen sınıra bitişik bütün Osmanlı topraklarının 
askersizleştirilmesi hakkında ileri sürülebilecek bütün hükümler kabul 
edilecekti.23 Amerikan Başkanı’nın kararına göre24 sözü geçen vilâyet 
topraklarının tümü ya da bir kesimi “Ermenistan”a aktarılacaktı.25 

Sevr Antlaşması’nın 93. maddesine göre Ermenistan, topraklarında ya-
şayan soy, dil ya da din azınlıklarının çıkarlarını korumak amacıyla gerek-
li görülecek hükümleri, İtilâf Devletleriyle yapacağı bir antlaşmayla kabul 
edecekti. Ermenistan ayrıca, transit özgürlüğünü ve öteki ulusların ticare-
ti için hak gözetir bir rejimi korumak üzere başlıca İtilâf Devletlerince ge-
rekli görülecek hükümlerin bu devletlerle yapılacak bir antlaşmaya konul-
masını kabul edecekti.26 Bu madde gereği İngiltere, Fransa, İtalya ve Ja-
ponya Sevr Antlaşması’nın imzalandığı 10 Ağustos 1920 tarihinde bağımsız 
ve egemen bir ülke olarak tanıdıkları Ermenistan’la antlaşma yaptılar.27 
                                                           
20 Philip Marshall Brown, “a.g.m.”, s. 396-399; Fahir Armaoğlu, “a.g.m.”, s. 135. 
21 Sevr Antlaşması, md. 88; Nihat Erim, Devletlerarası Hukuk ve Siyasî Tarih Metinleri, Os-
manlı İmparatorluğu Antlaşmaları, s. 525-69, Ankara 1953; Süleyman Beyoğlu, “Sevr ve Lo-
zan’da Ermeni Sorunu”, Akademik Bakış, C. 2, S. 3, s. 136, 2008. 
22 Gürcistan, Azerbaycan ve İran’a olduğu gibi Ermenistan’a da, Batum’dan, Trabzon limanı 
üzerinden Karadeniz’e özgürce geçiş tanınacaktı. Ermenistan’a giden ya da bu devletten ge-
len malların doğrudan doğruya transit geçişinde kullanılacak bir alan, MC tarafından bir 
süre saptanmazsa süresiz olarak kiralanacaktı. Sevr Antlaşması, md. 351-352. 
23 Sevr Antlaşması, md. 89. 
24 22 Kasım 1920 tarihinde Ermenistan sınırları ile ilgili kararını veren Wilson’un, “Ermeni 
halkının çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etme endişesini taşıdığı” şeklindeki sözleri meseleye 
ne ölçüde taraflı yaklaştığını gösteriyordu. Neticede Wilson, Trabzon, Van, Bitlis ve Erzurum 
vilâyetlerini içine alan bir sınır belirledi. Buna göre Ermeni şehirleri olarak nitelendirilen 
Muş ve Bitlis’in güneyinden geçen sınır çizgisi, Hakkâri ve Siirt sancakları ile Van vilâyetinin 
sadece yarısı Türkiye’ye bırakılıyordu. Sınırların tespitinde coğrafi ve iktisadi faktörleri ön 
planda tuttuğunu vurgulayan Wilson Trabzon’da nüfus çoğunluğunun Müslümanlarda ol-
duğunu Rum ve Ermenilerin daha sonradan bölgeye geldiğini ifade ederek savaş sırasında 
ilan ettiği prensiplerle tezada düşmüştür. Fahir Armaoğlu, “a.g.m.”, s. 133-147; The Frontier 
Between Armenia and Turkey as Decided By President Woodrow Wilson November 22, Arme-
nian National Committee, s. 1-22, 1920. 
25 Sevr Antlaşması, md. 90. 
26 Sevr Antlaşması, md. 93. 
27 “Başlıca İtilâf Devletleri ile Ermenistan Arasında Sevr’de İmzalanan Antlaşma”, Başba-
kanlık Osmanlı Arşivi, Hariciye Nezareti Siyasî Kısım (BOA. HR. SYS), 2308/11. 
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3. Başlıca İtilâf Devletleri ve “Ermenistan” Arasında İmzalanan 
    Sevr Antlaşması’nın İçeriği 

Sevr’de “Ermenistan” ile yapılan antlaşmaya Büyük Britanya28 adına 
Edward George Villiers ve Alexandre Millerand, İtalya adına Lelio Bonin 
Lelio Longare, Japonya adına Viscount Chinda imzalarken Ermenistan 
adına Ermenistan Cumhuriyeti Heyeti Başkanı Avetis Aharonian ve İs-
tanbul’daki “Birleşik Ermenistan Konseyi” temsilcisi Bogos Nubar imza-
ladılar. Ermenistan’ı hem Kafkasya’daki Ermenistan Cumhuriyeti temsil-
cisinin hem de Türkiye’deki Ermenileri temsil ettiğini iddia eden Nu-
bar’ın imzalamış olması ve İtilâf Devletlerinin her iki temsilciyi muhatap 
kabul etmeleri son derece önemli idi. Bu şekilde İtilâf Devletleri Kafkas-
ya’daki Ermenistan Cumhuriyeti ile Sevr Antlaşması’nda kurulması ön-
görülen “Ermenistan”ı birleşik bir devlet olarak tanımış oluyorlardı. 

Hovannisian, bu antlaşmayı Ermenistan’daki azınlıkların dini, kültü-
rel ve diğer özgürlüklerini garanti altına alan bir protokol olarak nitelen-
dirmektedir.29 Oysa Traité Entre Les Principales Puissances Alliées Et 
L’Arménie adını taşıyan bu antlaşmanın birinci bölümünde (1-8. madde) 
azınlık haklarına yer verilmekte ancak ikinci bölümünde (9-13. madde) 
İtilâf Devletlerinin Ermenistan’daki menfaatlerini muhafaza etmeyi ve 
sürdürmeyi hedefleyen hükümler yer almaktadır. Ayrıca bu bölümde Er-
menistan’ın temdit hakkı saklı kalmak üzere beş yıllığına MC himayesi-
ne bırakılması öngörülmüştür. 

3.1. Azınlık Hakları 

Ermenilerle yapılan Sevr Antlaşması’na göre Ermenistan, 2. ve 8. mad-
delerde yer alan hükümleri temel yasa olarak kabul ediyordu. Bundan son-
ra Ermenistan’da hiçbir yasa, yönetmelik ve resmi düzenleme bu hükümleri 
ihlâl etmeyecekti.30 Dolayısıyla Ermenistan’da azınlık haklarını teminat altı-
na almayı öngören 2. ve 8. maddeleri değerlendirmekte yarar vardır. 

2. madde ile Ermenistan, soy, millet, dil, ırk ve din ayrımı gözetmeksi-
zin tam ve eksiksiz bir şekilde ülke sakinlerinin yaşam ve özgürlüklerini 
muhafaza etmeyi üstleniyordu.31 Ermenistan sakinlerinin tamamı, kamu 
düzenini ve ahlakını bozmamak kaydıyla şahsî veya umumî olarak din, 
mezhep veya inançlarının gereğini yerine getirebileceklerdi.32 İlgili din 
her ne olursa olsun dini vecibeleri serbestçe uygulamaya yönelik müda-
haleler için cezalar aynı olacaktı.33 
                                                           
28 İrlanda, Kanada, Avustralya, Yeni Zellanda, Güney Afrika Birliği, Hindistan. 
29 Richard G. Hovannisian, a.g.e., s. 332. 
30 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 1. 
31 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 2-1. 
32 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 2-2. 
33 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 2-3. 

91



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 10

Ermenistan, soy, din ve dil azınlıklarını etkileyen yukarıdaki madde-
lerdeki şartları ve uluslararası kaygılarla belirlenen yükümlülükleri MC’-
nin garantisi altında kabul edecekti. Bunlar MC Konseyi çoğunluğunun 
rızası olmadan değiştirilemeyecekti. İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya, 
MC Konseyi çoğunluğunun rızası ile şekil verilecek bu maddelerde kendi 
rızaları olmadan yapılacak herhangi bir değişikliği kabul etmeyecekler-
di.34 

Ermenistan, MC Konseyi üyelerinin, antlaşmadaki yükümlülüklerin 
ihlâli ya da ihlâl tehlikesi ile karşı karşıya kalması durumunda bu duru-
mu konseyin dikkatine sunma hakkını kabul edecekti. Bu şartlar altın-
da konsey derhal etkili ve uygun göreceği talimatları verebilecek ve ge-
rekli eylemleri yapacaktı.35 MC üyesi bir devlet veya Müttefik Devletler-
den biri ile Ermeni Hükümeti arasında bu maddeden kaynaklanabilecek 
olay ya da hukukî sorunlarla ilgili fikir ayrılıkları, MC sözleşmesinin 14. 
maddesine göre uluslararası karakterde bir sorun olarak tartışılacaktı. 
Böyle bir tartışma olduğunda taraflardan biri talep ettiği takdirde Ulus-
lararası Daimi Adalet Mahkemesi’ne havale edilecekti. Bu mahkemenin 
kararı nihaî olacak ve sözleşmenin 13. maddesine göre resmi bir karar 
hükmünde uygulanacaktı.36 

Ermenistan, ırk azınlıklarının karşılıklı ve gönüllü göçü hakkında, 
Başlıca İtilâf Devletlerinin yararlı olabileceğini düşünecekleri tedbirleri 
onaylayacaktı.37 Ermenistan vatandaşlarının tamamı kanun önünde eşit 
olacak, dil, din ve ırk ayrımı olmaksızın, aynı sivil ve siyasî haklardan 
yararlanacaklardı. 

Bu antlaşmanın yürürlüğe geçirilmesinden itibaren iki yıl içerisinde 
Ermenistan Hükümeti, ırk azınlıklarının haklarını göz önünde bulundu-
rarak hazırlayacağı bir seçim sistemi tasarısını Başlıca İtilâf Devletlerine 
sunacaktı.38 Bu hükümden hareketle Ermenistan’da egemenliğin kulla-
nılış şekline ve parlamentonun nasıl şekilleneceğine İtilâf Devletleri ka-
rar verebileceklerdi. 

Din, mezhep veya günah çıkarma farklılıkları, sivil ve siyasî haklar-
dan yararlanma ile ilgili durumlarda -misal olarak kamu çalışanı alımın-
da, merasimlerde ve şereflendirmelerde veya iş ve mesleği icra etmede 
vs.- hiçbir Ermeni vatandaşı kayırılmayacaktı.39 

Şahsî görüşmelerde, ticarette, dinde, basında, her türlü yayınlarda 
veya umumî toplantılarda herhangi bir Ermeni vatandaşının herhangi 
                                                           
34 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 8-1. 
35 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 8-2. 
36 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 8. 
37 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 3. 
38 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 4-1. 
39 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 4-2. 
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bir dili serbestçe kullanması için herhangi bir kısıtlama uygulanmaya-
caktı.40 Ermenistan Hükümeti bir resmi dil belirlese de, Ermenice ko-
nuşmayan azınlıkların mahkemelerde sözlü veya yazılı olarak dillerini 
kullanarak kendilerini ifade edebilmeleri için gerekli kolaylıkları sağlaya-
caktı.41 

Irk, dil, din azınlıklarından Ermenistan vatandaşları diğer Ermeni va-
tandaşları ile aynı muameleyi görecek ve aynı kanuni güvencelerden ya-
rarlanacaklardı. Bilhassa bu kapsamdaki azınlıklarından Ermenistan 
vatandaşları), sosyal müesseselerini, din ve hayır kuruluşlarını, serbest-
çe kendi dillerini kullanabilme ve dinlerinin gereğini serbestçe icra ede-
bilme hakkı ile birlikte okul ve diğer eğitim-öğretim kuruluşlarını, mas-
raflarını karşılayarak kurmak, idare etmek ve denetlemek için eşit hak-
lara sahip olacaklardı.42 

Ermenistan, azınlıkların Ermenice konuşanlardan önemli oranda faz-
la bulunduğu şehir ve bölgelerde ilkokullarda azınlık çocuklarının kendi 
dilleri aracılığıyla eğitim-öğretim görebilmeleri için kamu eğitim sistemin-
de gerekli kolaylıkları sağlayacaktı. Yalnız bu hüküm Ermenistan’ın 
okullarda Ermeniceyi mecburi dil olarak okutması için engel değildi.43 

Soy, dil ya da din bakımından azınlıklardan olan Ermeni vatandaşla-
rının önemli bir oranda bulundukları kentlerde ve bölgelerde, bu azınlık-
ların; devlete bağlı kamu fonlarından, belediye bütçelerinden veya eği-
tim, din ve hayır amaçlı diğer bütçelerden sağlanacak fonlara eşit bir şe-
kilde müracaat edebilmeleri ve bu fonlardan yararlanabilmeleri sağlana-
caktı.44 

Ermenistan, Müslümanların geleneklerine göre kişisel statülerini ve 
medeni kanunlarla ilgili sorunlarını düzenleyebilmeleri için gerekli tüm 
tedbirleri almayı da kabul ediyordu.45 Bunun göstergesi olarak Ermenis-
tan, cami, mezarlık ve diğer tüm dini müesseseleri korumak için yeterli 
tedbirleri alacaktı. Ermenistan, mevcut vakıfları, İslam din ve hayır ku-
ruluşlarını tamamen tanıyacak ve yeni din ve hayır kuruluşlarının tesis 
edilmesini reddetmeyecek ve bu tür özel kurumlara gerekli her türlü ko-
laylığı sağlayacaktı.46 

3.2. Ticari Ayrıcalıklar ve MC Himayesi 

Antlaşmanın ikinci bölümü İtilâf menfaatlerini muhafaza altına alın-
masını ve temdit hakkı saklı kalmak kaydıyla Ermenistan’ın beş yıllığına 
                                                           
40 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 4-3. 
41 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 4-4/5. 
42 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 5. 
43 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 6-1. 
44 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 6-2. 
45 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 7-1. 
46 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 7-2. 
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MC himayesi altına alınmasını öngörmekteydi. Buna göre Başlıca İtilâf 
Devletlerinden her biri bir yanda Ermenistan diğer yanda olmak üzere 
başkentlerinde ikamet edecek diplomatik temsilcileri özgür bir şekilde 
atayacaklar, aynı şekilde başkonsolos, konsolos, konsolos vekili ve kon-
solos acenteleri yekdiğerinin topraklarında şehir ve limanlarında ikamet 
edebileceklerdi.47 Bununla beraber unvanı belirtilen diplomatik temsilci-
ler mutat usuller dâhilinde kabul edilinceye kadar görevlerine başlama-
yacaklardı.48 

Tarafların diplomatik temsilcileri, en çok gözetilen ulusların konsolos-
luk memurlarına bahşedilen her türlü kolaylık, muafiyet, ayrıcalık, imti-
yaz, bağışıklık ve dokunulmazlıklardan yararlanacaklardı.49 Bu ayrıca-
lıklar teorik olarak Ermeni temsilcilerine de tanınmış olmakla birlikte 
pratikte daha güçlü olan İtilâf Devletleri diplomatik temsilcileri Ermenis-
tan’da son derece rahat hareket edebileceklerdi. 

Bu antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıllık süreç 
içerisinde, (MC himayesi altında) umumî bir sözleşme yapılmadığı tak-
dirde Ermenistan, MC himayesi ile ilgili yükümlülüklerinin sona erdiril-
mesi amacıyla MC Genel Sekreterliği’ne 12 ay süre verdiğini bildirecek ve 
akabinde istediği zaman bağımsız olabilecekti.50 Beş yıllık süreyle sınır-
landırılmış gibi gösterilen MC himayesinin sona erip ermeyeceğine yine 5 
yıl içerisinde MC karar verecekti. Öyle ki; Ermenistan’ın bağımsız olabil-
mek amacıyla sunduğu bildiriden sonraki 12 aylık süre içerisinde dahi 
MC’nin Ermenistan’ın yükümlülüklerini uzatmasını ya da bu konuda ye-
ni düzenlemeler yapmasını engelleyecek herhangi bir hüküm yoktu. Do-
layısıyla MC, himaye süresini uzatma ve daimi hale getirme hakkını sak-
lı tutuyordu. Bu koşullar altında MC’nin onayı olmaksızın Ermenistan’ın 
bağımsız hareket edebilmesi mümkün değildi. 

Antlaşmadaki maddelerde İtilâf Devletlerine tanınan tüm hak ve ayrı-
calıkların MC üyesi bütün devletlere eşit olarak tanınması da esastı.51 
Bu hükümle Ermenistan sadece İtilâf Devletlerinin değil MC üyesi bütün 
devletlerin serbest hareket edebileceği bir alan haline gelebilecekti. 

Bu antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl içerisinde 
Ermenistan, diğer devletlerle (MC himayesi altında) karşılıklılık esasları-
nı gözeten ticaret antlaşmaları yapılabilmesi için hazırlanacak umumî 
sözleşmelere katılmasını engelleyecek hiçbir antlaşma, sözleşme ve dü-
zenleme yapmayacak ya da benzeri diğer eylemlerde bulunmayacaktı.52 
                                                           
47 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 9-1. 
48 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 9-2. 
49 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 9-3. 
50 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 12-6. 
51 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 13. 
52 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 10-1. 
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Ermenistan, İtilâf devletlerinin savaşta olduğu 1914 Ağustos’undan 
beri gümrüklerle ilgili olarak herhangi bir devlete bahşettiği imtiyaz ve 
lütufları yine beş yıllık süreç içerisinde İtilâf devletlerinin tamamına ve-
recek veya Avusturya ile yapılan barış antlaşmasının 222. maddesine53 
göre belirlenecek özel gümrük düzenlemelerini bu devletler için de uygu-
layacaktı.54 

Dolayısıyla İtilâf Devletleri, yaptıkları antlaşmanın yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 5 yıllık süreyi aşmamak kaydıyla, Ermenistan’ın kom-
şuları ile birlikte, kendi topraklarında yetiştirdiği veya ürettiği ürünlere 
mahsus olmak üzere gümrük rejimi belirlemesine karışmayacaklardı. 
Ancak dikkat edileceği üzere özel gümrük vergileri bir kereye mahsus ol-
mak üzere en fazla beş yıl uygulanabilecekti. 

Yukarıda belirtilen umumî sözleşme sonuçlanıncaya kadar Erme-
nistan, İtilâf Devletlerine ait gemilere Ermeni gemileri ile aynı düzeyde 
ya da en çok gözetilen ulus gemileri gibi muamele edecekti. İtilâf Dev-
letleri de Ermeni gemilerine aynı şekilde muamele edeceklerdi.55 Yalnız 
bu koşul istisna olmak üzere herhangi bir İtilâf devletinin, ulusal ge-
milere sahillerindeki ticareti sınırlandırabilme hakkı saklı tutulmak-
taydı.56 

MC himayesi altında transit ve iletişim özgürlüğünü sağlayacak ve 
sürdürecek umumî bir sözleşme yapılana kadar Ermenistan, herhangi 
bir İtilâf devletinden gelip Ermenistan topraklarından geçen şahıslara, 
eşya, yük, gemi vagon ve postalara transit özgürlüğü sağlamayı ve onla-
ra gerekli kolaylıkları göstermeyi, ücret, kısıtlama ve diğer meselelerde 
en az Ermeni vatandaşları gibi veya en çok gözetilen millet/soy/ithalat/ 
mülkiyet muamelesi yapmayı kabul ediyordu.57 

Ermenistan’da uygulanan bütün transit geçiş ücretleri, trafik koşulla-
rı dikkate alınarak makul düzeyde tutulacaktı. Transit mallar tüm güm-
rük vergileri ve diğer vergilerden muaf tutulacaktı.58 Ayrıca biletler ve yol 
ücretleri dâhil olmak üzere Ermenistan üzerinden geçen transit trafik ta-
rifeleri, ilgili İtilâf devletinin talebi üzerine belirlenecekti.59 Transit özgür-
lüğü, posta, telefon ve telgraf hizmetlerini de kapsayacaktı.60 
                                                           
53 Söz konusu maddeye göre İtilâf Devletleri St. Germain antlaşmasının yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 5 yıllık süreyi aşmamak kaydıyla, Avusturya’nın Macaristan veya Çekosla-
vakya ile birlikte bu ülkelerde yetiştirilen veya üretilen ürünler için özel gümrük rejimi belir-
lemesine karışmayacaktı. Treaty of Peace Between The Allied and Associated Powers And 
Austria, http://www.dipublico.com.ar/instrumentos/145.html 
54 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 10-2. 
55 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 11-1. 
56 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 11-2. 
57 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 12-1. 
58 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 12-2. 
59 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 12-3. 
60 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 12-4. 
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Bütün bunlardan öte bir İtilâf Devleti kendi topraklarının bir kısmı 
adına bu koşullarda bir hak talep etmedikçe aynı konu/durumla ilgili 
karşılıklı bir antlaşma yapılmayacaktı.61 

4. İtilâf Devletlerinin Devreden Çıkarak Ermeni Meselesini MC’ne 
    Havale Etmeleri 

İtilâf Devletlerinin Sevr’de Osmanlı Devleti ve Ermenilerle imzaladık-
ları antlaşmalardaki hükümler dikkate alındığında, MC’ne önemli bir gö-
rev düşüyordu. Ermeni temsilcileri ile yapılan antlaşmaya göre MC en az 
beş yıl Ermenistan’ı himaye edebilecekti. Bu karara rağmen Ermenis-
tan’da manda idaresi kurulmasına dair tartışmaların da MC gündemin-
den düşmediğini vurgulamakta yarar vardır. MC çeşitli seçenekler üze-
rinde duruyordu. Bir ara Ermenistan’ın İtalyan mandasına verilmesi 
gündeme geldiyse de bu plân gerçekleşmedi.62 

Büyük devletler, varlığını sonradan kabul ettikleri Ermenistan Cum-
huriyeti’ni MC’ne dâhil etmemişlerdi. 25 Eylül 1920 tarihinde Ermenis-
tan Cumhuriyeti temsilcisi M. Aharonian, adlarının MC’nin tabii üyeleri 
arasında yer almamasının sebebini sorgulayarak Ermenilerin MC’ne ka-
bul edilmelerini talep etti. Ancak Ermenistan MC’ne kabul edilmedi. 
TBMM kuvvetleri karşısında yenileceklerini anladıkları andan itibaren 
Ermeniler, MC’nden savaşa müdahalede bulunmasını talep ettiler.63 

Ermenilerin BMM kuvvetlerine yenilerek ateşkes imzalamaları üzerine 
MC Genel Kurulu 18 Kasım 1920 tarihli oturumunda “Ermenistan”ı hi-
maye meselesini müzakere etti.64 Bu tartışmalar devam ederken Erme-
nistan Cumhuriyeti’nin TBMM ile Gümrü Antlaşması’nı imzalayarak ye-
nilgiyi kabul etmesi ve ardından Sovyetleştirilmesi İtilâf Devletlerini böl-
ge ile ilgili yeni bir proje geliştirmeye itecekti. 
                                                           
61 “Ermeniler Tarafından İmzalanan Sevr Antlaşması”, Madde 12-5. 
62 “Ferruh Bey’den Sefa Bey’e 2 Kasım 1920 tarihli telgraf”, BOA, HR.SYS, 2464/53. 
63 6 Ekim 1920 tarihinde Aharonian, Türklerin Sevr Antlaşması’nı çiğnediklerini ileri süre-
rek, 21 Ekim 1920 tarihinde de, İtilâf Devletlerinden Türk-Ermeni savaşında aracı olmaları-
nı isteyerek, TBMM’yi protesto etti. 12 Kasım 1920 tarihinde Ermenistan Cumhuriyeti’nin 
barış konferansındaki temsilcisi M. Papasian Ermenistan’ın “istila edilmesini” önlemek ama-
cıyla MC’nin araya girmesini teklif etti. Türk ordusunun kesin olarak galip geleceğinin anla-
şılması üzerine Ermenistan Cumhuriyeti temsilcileri, ateşkes istemeye mecbur kaldıklarını 
ve bu nedenle MC’den müdahalede bulunmasını talep ettiler. 26 Kasım 1920 tarihinde Aha-
ronian, Katagigos’un Ermenistan’ın içinde bulunduğu durumdan kurtarılmasına dair mek-
tubunu MC’ne iletti. MC ise meseleye müdâhil olma niyetinde değildi. 10 Aralık 1920 tari-
hinde MC 5. Komite Başkanı M. Huneeus, Ermenistan’ın, MC üyeliği başvurusu konusunda 
kararsız olduğunu belirten bir rapor sunmuş ve neticede Ermenistan Cumhuriyeti’nin talep-
lerinin neredeyse hiçbiri kabul edilmemişti. MC Genel Kurulu, Türkiye Ermenilerine millî bir 
yurt verilmesi ve Ermenilerin himayesi ile ilgili meseleleri yeninden İtilâf Devletleri MC Kon-
seyi’ne devretti. MC Konseyi de 2 Ekim 1921 tarihinde tamamen Türk hâkimiyetinden ba-
ğımsız millî bir yurdun gerekliliğini içeren bir karar alarak meseleyi Müttefik Yüksek Konse-
yi’ne havale etti. League of Nations Documents and Serial Publications 1919-1946, Reel Lis-
ting, http://microformguides.gale.com/Data/Download/3028000R.pdf. 
64 “MC’nin 21 Eylül 1921 Tarihli Oturumu”; Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Hariciye Nezareti 
İstanbul Murahhaslığı (BOA, HR. İM), 59/16. 
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Ermenistan Cumhuriyeti temsilcilerinin yardım çağrıları karşısında 
büyük devletler ve MC tepkisiz kalırken Belçika, Amerika, İspanya, Bre-
zilya, Kanada ve Romanya hükümetleri temsilcileri yaptıkları müracaat-
larla MC’nden gerekli tedbirlerin alınmasını talep ettiler. Hatisyan 10 
Ocak 1921 tarihinde belirsiz tehir ve gecikmeler nedeniyle Ermenistan’ın 
“trajik” bir durumda olduğunu vurgulayarak büyük devletler ve MC’ne 
sitemde bulundu. Bundan sonraki süreçte Ermenilerin taleplerine karşı-
lık gerekli tedbirlerin alınması ile ilgili olarak MC Genel Kurulu ve Kon-
seyi ile Müttefik Yüksek Konseyi, adeta “siyasî bir müsamere” sahneledi-
ler.65 

Öte yandan MC son gelişmeleri değerlendirebilmek amacıyla bir tah-
kikat yaptırdı. Tahkikat neticesinde Güney Afrika Delegesi Gilbert Mur-
ray, MC’ne bir rapor sunarak; Ermenilere Türk hâkimiyetinden tama-
men bağımsız bir millî yurt verilmesi amacıyla Genel Kurulun, Yüksek 
Konseye baskı yapmasını önermekten başka bir çözüm getiremedi.66 

İtilâf Devletleri, TBMM’nin askerî ve siyasî başarıları neticesinde dü-
zenlenen Londra Konferansı’nda (23 Şubat-12 Mart 1921), Sevr Antlaş-
ması’nda küçük değişiklikleri ihtiva eden önerileri sundular. Ancak İtilâf 
Devletleri kendi aralarında dahi Ermeni devletinin sınırları konusunda 
uzlaşmaya varabilmiş değillerdi. Bir ara Ermeni devletinin, Doğu Anado-
lu’daki altı Osmanlı vilâyetini kapsayarak Karadeniz’den Akdeniz’e uza-
nan büyük bir devlet haline getirilmesi gündeme geldiğinde bazı İtilâf 
temsilcileri bu kadar büyük bir alanda Ermeni nüfusunun genel nüfusa 
oranının ancak 1/4 olacağını, bu yüzden “Ermenisiz bir Ermenistan”67 or-
                                                           
65 19 Kasım 1920 tarihinde Belçika delegeleri, Ermenilerin korunması hakkında Robert Ce-
cil tarafından verilen önergenin desteklenmesini teklif ettiler. 22 Kasım 1920 tarihinde BM 
Genel Kurulu, Ermenilerle “Kemalistler” arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla gerek-
li tedbirlerin alınması için Konsey ile hükümetlerin anlaşmaya varmasını teklif etmeyi karar-
laştırdı. 25 Kasım 1920 tarihinde Amerika, İspanya ve Brezilya hükümetleri Ermenistan’ın 
içinde bulunduğu durumdan kurtarılması amacıyla yardımcı olma konusunda konseyin 
yaptığı çağrıyı kabul ettiklerini bildirdiler. 30 Kasım ve 2 Aralık 1920 tarihlerinde Konsey ge-
rekli tedbirlerin alınması ve savaşın sona erdirilmesi amacıyla ilgili hükümetlere müracaat 
etti. 16 Aralık 1920 tarihinde de Kanada delegesi M. Rowell, Ermenistan’ın himayesini talep 
etti. 17 Aralık 1920 tarihinde Romanya Hükümeti adına Jonnesco, Cenova’daki MC Genel 
Kurulu’na Ermenistan’da barış ve huzurun tesisi için yardımcı bir askerî kuvvet oluşturul-
masını teklif etti. Aynı gün MC Genel Kurulu, Ermenistan’ın mukadderatının takip edilmesi 
konusunda konseyle işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldıysa da somut bir adım at-
madı. League of Nations Documents and Serial Publications, 1919-1946, Reel Listing, 
http://microformguides.gale.com/Data/Download/3028000R.pdf 
66 1866 yılında Avustralya (Sydney)’de doğan Murray 11 yaşında ailesi ile birlikte İngiltere’-
ye taşınmış, Oxford üniversitesini başarıyla bitirmiş, 23 yaşında Glasgow Üniversitesi’nde 
Yunanca profesörü olmuştur. Çok erken yaşlarda profesör olan Murray, Yunan kültürü ile 
yakından ilgilenmiştir. http://www.gilbertmurray.org/Biography.html. Uluslararası mesele-
lerle de ilgilenen Murray, savaş sırasında barışı savunmuş, savaş sonrasında hazırlanan MC 
sözleşmesini desteklemiştir. 1921-23 yılları arasında Güney Afrika delegesi olarak atanmış-
tır. “Güney Afrika Delegesi Prof. Gilbert Murray’ın Cemiyet-i Akvam’a Sunduğu Rapor”, BOA, 
HR.İM, 59/14. 
67 “Ermenisiz Ermenistan” sözünün ilk mimarı Rusya Dışişleri Bakanı Prens Aleksey Bori-
soviç Lobanov-Rostowski (1824-1896) ve daha sonraki dönemde Sergey Dimitriyeviç Saza-
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taya çıkacağını verilerle izah ettiler. Ayrıca bu kadar geniş bir coğrafya-
nın savunulmasının oldukça zor olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle 
“Küçük bir Ermenistan devleti” kurulması teklif edildi.68 Sunulan teklifler 
arasında Ermenistan’ın sınırlarının Cemiyet-i Akvam’ın göndereceği bir 
komisyon tarafından tespit edilmesi de vardı.69 Aslında Sevr Antlaşması’-
na göre Wilson, Ermeni devletinin sınırlarını belirlemişti. Fakat TBMM 
bu kararın hayata geçirilmesini engellemişti. 

Londra Konferansı ve sonrasında İtilâf Devletleri, sanki bağımsız ha-
reket edebilen bir kurummuş gibi, MC Konseyi’nin Osmanlı Ermenilerin 
millî sınırları hakkında vereceği kararın kabul edilmesini talep ettiler. El-
bette TBMM’nin bu talebi kabul etmesi mümkün değildi.70 

Ermeni meselesinin MC’ne havale edilmesi ve sürecin tıkanması Er-
menilerde büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Bu durumu son dere-
ce karamsar bir şekilde karşılayan ve isteklerinin göz ardı edildiğini dü-
şünen Ermeni basını İtilâf Devletlerinin, Türk-Yunan anlaşmazlığına da-
ha çok önem verdiklerini dile getirmeye başlamıştı. MC Konseyi tarafın-
dan hazırlanan raporda, Ermenistan devletinin kurulması ve ayakta ka-
labilmesi için gereken askerî desteğin ve malî kaynağın İtilâf Devletleri 
tarafından karşılanması önerilmekteydi. Bu önerileri İngiltere, Fransa ve 
İtalya devletleri geri çevirerek savunma için dahi olsa askerî yardımda 
bulunmalarının mümkün olmadığını belirttiler. Bu devletler Ermenis-
tan’a geniş çaplı malî yardım yapmaya da yanaşmadılar. MC Başkanı M. 
de Cunha, Wilson’a gönderdiği telgrafta Ermeni meselesini toplantı gün-
demine sunacağını ve Sevr Antlaşması ile ilgili sorunlar hakkında bir 
konferans düzenleneceğini bildirdiyse de71 TBMM’nin kesin zaferi sonra-
sında imzalanan Lozan Antlaşması ile bu sözlerin hiçbir anlamı kalma-
yacaktı. 

Sonuç 

19. asrın sonlarına doğru Almanya’nın yükselişi nedeniyle kutuplaş-
maya başlayan Batılı devletler, aralarındaki çok ciddi meselelere rağmen 
Ermeniler mevzubahis olduğunda Osmanlı Devleti’ne karşı ortak bir ta-
                                                                                                                                        
nov’tur. Berna Türkdoğan, Türk Ermeni İlişkileri (Tehcirden Günümüze), Ankara Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, s. 90, Ankara 2006. 
68 Bu taleplerle ilgili olarak Wilson’un yorumu şöyledir: “Ulusal delegasyonlar yanlarında, 
çantalar dolusu istatistik ve şematik hilelerle gelmişlerdi. İstatistiklerin işe yaramadığı yerde 
renkli haritalar giriyordu devreye.

 
Bu harita hokkabazlığı başlı başına bir yazı konusu aslın-

da. Adına harita dili denilen yeni bir araç icat edilmişti. Bütün haritalar parlak cilalı afişler ka-
dar gösterişliydi ve harita olması saygı gösterilmesine yetiyordu. Bir görüşün savunulması için 
üzerinde oynanmış bir harita yaşamsal öneme sahipti.” Yakındoğu da bu lobi gruplarına ge-
reken katkıyı yapıyor; Yunan, Ermeni, Suriyeli ve Siyonist heyetler Paris’te harıl harıl çalışı-
yorlardı. Berna Türkdoğan, a.g.e., s. 90-91. 
69 Bülent Kara, “Savaş Hazırlayan Barış Konferansı: Londra Konferansı”, Akademik Bakış, 
C. 3, S. 5, s. 165, 2009. 
70 “Londra Konferansı’nda Alınan 12 Mart 1921 Tarihli Karar”, BOA, HR. SYS, 2723/6. 
71 Berna Türkdoğan, a.g.e., s. 89, 93-96. 
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vır sergilediler. Bu tavırdan etkilenen ve bağımsızlığa odaklanan Ermeni-
ler, Batılı Devletlerin gerçek niyetlerini anlayamadılar. Tecrübesiz, idari 
yetenekleri sınırlı ve amatörce hareket eden Ermeni diplomatları; sömür-
gecilik alanında uzman, son derece iyi yetişmiş, tecrübeli ve profesyonel 
Batılı diplomatlar tarafından hazırlanan plânın basit bir parçası oldukla-
rını fark edemediler. 

I. Dünya Savaşı sırasında İtilâf Devletlerinin vaatlerine kanarak bir 
yandan ayaklanan diğer yandan Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmak üze-
re İtilâf ordularına katılan Ermeniler, Mondros Mütarekesi’nden sonra 
hedeflerini gerçekleştirebileceklerini sandılar. Oysa I. Dünya Savaşı es-
nasında Ermenilerin talip olduğu Osmanlı toprakları İngiltere’nin ona-
yıyla Rusya ve Fransa arasında paylaşılmıştı. Fransızlar savaştan sonra 
ele geçirecekleri Osmanlı topraklarında, Ermenilere en fazla otonomi ver-
meyi vaat etmişlerdi. Rusya ise yıllardır Ermenilere bağımsızlık vaadinde 
bulunuyor, fakat kendi topraklarında yaşayan Ermenileri baskı ve kont-
rol altında tutuyordu. 

I. Dünya Savaşı sonrasında yaşanan gelişmeler Ermeniler için umut 
oldu. Rusya’nın Bolşevik İhtilali sonrasında savaştan çekilmesi ve Os-
manlı Devleti’nin yenilmesi Ermenilerde büyük beklentiler oluşturmuş-
tu. Nitekim Rus topraklarında yaşayan Ermeniler önce bağımsız hareket 
eden Mavera-yı Kafkasya Konfederasyonu’nda yer aldılar. Daha sonra da 
müstakil olarak bağımsızlıklarını ilân ettiler. Osmanlı topraklarında ya-
şayan Ermeniler ise İtilâf Devletlerinin Osmanlı Devleti ile yapacakları 
barış antlaşmasıyla hedeflerine ulaşabilmek amacıyla harekete geçtiler. 
Bu süreçte Osmanlı ve Rus topraklarında yaşayan Ermeniler birleşerek 
bağımsız olmaya çalışıyorlardı.  

Osmanlı Devleti ile yapılacak antlaşmanın şekillendiği uluslararası 
konferanslarda İtilâf Devletleri nezdinde teşebbüslerde bulunan Ermeni-
ler, Sevr Antlaşması’nda beklediklerinden farklı bir tablo ile karşılaştılar. 
Çünkü Ermenilere Erzurum, Trabzon, Van ve Bitlis vilâyetlerinde sınır-
ları Wilson tarafından belirlenecek bir devlet kurma ve Osmanlı Devleti’-
ne yönelik taleplerini karşılama fırsatı verilse de başlıca İtilâf Devletleriy-
le Sevr’de yapılan antlaşma, “Ermenistan”ın egemenlik haklarını engelle-
yen hükümleri içeriyordu. 

“Ermenistan”la yapılan antlaşmaya İngiltere, Fransa ve İtalya ile bir-
likte Japonya’nın da imza atması Doğu-Batı ayrımı olmaksızın sömürge-
ci bütün devletlerin azınlıklar, ticari ayrıcalıklar, hak ve özgürlükler ko-
nusunda hemen hemen aynı mantaliteye sahip olduklarını göstermekte-
dir.  

Başlıca İtilâf Devletleri, Ermenistan’la yaptıkları antlaşmada, büyük 
devletlerin hiçbirinde azınlıklara verilmeyen hak ve özgürlüklerin tanın-
masını talep ederek; etnik parçalanma sürecini hızlandırma ve böylece 
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sürekli dışarıdan müdahale edebilme hakkına sahip oluyorlardı. Üstelik 
başlıca İtilâf Devletleri ayrıcalıkları da tek taraflı bir hak olarak elde edi-
yorlardı. Uluslararası hukuku üstün kılmak adına yer verildiği ifade edi-
len hükümler antlaşmaya imza atan devletlerin tamamını değil, sadece 
zayıf olan taraf Ermenistan’ı bağlamaktaydı. Bu yönüyle uluslararası 
hukukun temel şartı olan eşitlik ve mütekabiliyet esasları ihlâl edilmek-
teydi. 

Son tahlilde Ermeni temsilcilerin Osmanlı Devleti’nden toprak alarak 
bağımsız olabilmek uğruna kendilerini ebediyen bağımlı hale getirebile-
cek hükümleri, sorgulamadan imzaladıkları anlaşılmaktadır. 

TBMM kuvvetlerinin Ermenilerle yaptığı savaşı kazanması ve akabin-
de imzalanan Gümrü Antlaşması Sevr ve türevi antlaşmaların “Ermenis-
tan” ile ilgili hükümlerinin hayata geçirilmesini engelledi. 

TBMM kuvvetleri karşısında başarısızlığa uğrayan, ülke içerisinde 
sağlık, barınma ve iaşe sorunları ile baş edemeyen Ermenistan Cumhu-
riyeti, Sovyetleştirildi. Bundan sonra Ermeniler İtilâf Devletlerine müra-
caat etmeyi sürdürseler de bir neticeye ulaşamadılar. 

Millî Mücadele Hareketi karşısında bir açmaza doğru sürüklenen İti-
lâf Devletleri, Ermeni meselesini yeniden MC’ne havale ettiler. Ermenile-
rin taleplerine cevap verecek malî ve askerî vasıtalara sahip olmayan 
MC, Ermeniler lehine bir çözüm bulabilmek gerekçesiyle meseleyi başlı-
ca İtilâf Devletlerine iade etmekten başka çıkar yol bulamadı.  

Netice itibariyle İtilâf Devletleri, uzun süre emelleri doğrultusunda 
istifade ettikleri Ermenileri arka plana atmakta hiçbir sakınca görmedi-
ler. 
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TÜRK DIŞ POLİTİKASI TARİHİNDE ASKERÎ,  
SİYASAL VE HUKUKSAL BOYUTLARIYLA BİR 

ZORLAYICI DİPLOMASİ UYGULAMASI 

Dr. Bülent ŞENER 

Öz 

1963-1964 Kıbrıs Krizi, göreli olarak uzun bir zaman dilimine yayılan 

ve farklı ivmeler taşıyan bir krizdir. Krizin hem bu özelliği hem de krizin 

özgül şartları dikkate alındığında, Türkiye’nin krizi zorlayıcı diplomasiyle 

çözme stratejisi büyük ölçüde gerçekçi bir tercih olarak karşımıza çıkmak-

tadır. Türkiye bu stratejisini bir yandan diplomatik süreçleri işletmek, di-

ğer yandan da mecbur kalındığı takdirde fiili güç kullanımının gerektire-

ceği askerî hazırlıkları olanakları ölçüsünde yapmak üzerine kurmuştur. 

Bu çerçevede krizin başlangıcından itibaren İnönü Hükümeti tarafından 

elde edilmeye çalışılan şey, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları’nın tek 

yanlı eylemler ve kararlarla değiştirilmesini Türkiye’nin kabul etmeyece-

ğini muhataplarına kabul ettirmek ve Ada’da yaşayan Kıbrıs Türk toplu-

munun haklarını güvence altında tutabilmek olmuştur. 

İnönü Hükümeti bu hedefi elde etmeye yönelik olarak bir yandan dip-

lomatik girişimlerini sürdürürken, diğer taraftan adadaki Türk toplumuna 

yönelik şiddet eylemlerinin sona erdirilememesi durumunda devreye sok-

mak üzere sınırlı ölçekte askerî güç kullanımını da içeren bir zorlayıcı dip-

lomasi stratejisini de rasyonalize etmeye çalışmıştır. Diğer bir deyişle, bu 

kriz sırasında Türkiye zorlayıcı diplomasi stratejisini, hem askerî hem de 

siyasal açıdan karşılaşacağı tepkileri ve kayıpları en aza indirecek bir 

fayda-maliyet analizi çerçevesinde ve istediği sonucu da alabilecek şekil-

de oluşturmaya çalışmıştır. 
                                                           
 Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler 
Anabilim Dalı, bulentsener@yahoo.com 
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Sonuç olarak, İnönü Hükümeti bu kriz boyunca çok da olumlu olmayan 

askerî ve siyasî olanaklar içerisinde izlemiş olduğu politikayla, Kıbrıs’taki 

mevcut statükoyu sürdürme, Türk-Yunan dengesini koruma ve uluslararası 

antlaşmalardan kaynaklanan haklarını korumak ve kullanmak için Türk 

dış politikası açısından önemli ve başarılı bir sınav vermiştir. 

Anahtar kelimeler: 1963-1964 Kıbrıs Krizi, Zorlayıcı Diplomasi, 

1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları, EOKA, Makarios. 

Abstract 
A Coercive Diplomacy Practice In The History Of Turkish  

Foreign Policy From Military, Political, and Legal Dimensions 
The 1963-1964 Cyprus Crisis spans a long period of time and gains 

different accelerations. Considering this feature and specific conditions of 

the crisis, Turkey’s coercive diplomacy strategy in order to solve the prob-

lem appears to be a largely rational choice. Turkey based this strategy on 

two pillars; first, to operate diplomatic processes, second, provide military 

readiness within its capabilities and use it when forced to use actual po-

wer. In this sense, the very point that Inonu government has tried to re-

ach since the start of the crisis is to make sure that Turkey will not accept 

replacement of Zurich and London agreements based on unilateral acti-

ons and decisions; and assure the rights of Turkish Cypriot community li-

ving in the island. 

On the one hand Inonu government continued its diplomatic initiati-

ves to achieve that goal, on the hand, tried to rationalize a coercive dip-

lomacy strategy including the use of a limited scale military power if the 

acts of violence against Turkish Cypriot community in the island do not 

come to an end. In other words, Turkey tried to form its coercive diplo-

macy strategy within the framework of a cost-benefit analysis, which 

minimizes the reactions and losses that will be faced both in terms of 

military and diplomacy, and in a way that Turkey will obtain the desi-

red result. 

As a result, the Inonu government gave an important and successful 

test in terms of Turkish foreign policy through the policies, which aim to 

keep status quo in Cyprus, protect Turkish-Greek equilibrium, and to pro-

tect and use the rights arising from international treaties; that were adop-

ted during the crisis in a limited military and political advantage. 

Key words: 1963-1964 Cyprus Crisis, Coercive Diplomacy, 1959 Zu-

rich and London Agreements, EOKA, Makarios. 

1. Giriş: Kıbrıs Sorunu’nun Tarihsel Arka Planı 

Kıbrıs Sorunu, uluslararası bir uyuşmazlık olarak, 1955 yılından bu 
yana Türk dış politikasının ana konularından birini oluşturmaktadır. 
Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu’na taraf olmasının temel nedenleri; Ada’nın 
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geçmişte1 Türk hâkimiyetinde olması, Ada’nın hem Türkiye’nin Akdeniz 
kıyılarına yakınlığı nedeniyle jeopolitik/jeostratejik açıdan2 hem de Lo-
zan Barış Andlaşması’yla kurulan Türk-Yunan dengesi açısından önem 
arz etmesi, adada önemli büyüklükte bir Türk cemaatinin yaşamakta ol-
ması ve bu cemaate karşı zaman zaman girişilen baskı ve şiddet içeren 
eylemlerin varlığı olarak özetlenebilir. 

Sorunun ortaya çıkışı, 1878’de İngiltere’nin Kıbrıs Adası’nın yönetimi-
ni üstlenmesinden3 itibaren her fırsatta “enosis”4 taleplerini dile getiren 
                                                           
1 Kıbrıs adası, farklı zaman dilimlerinde farklı toplulukların ve medeniyetlerin hâkimiyeti al-
tında bulunmuştur. Çok eski çağlarda, sırasıyla, Mısır, Miken, Pers, Helen, Roma uygarlık-
larının hâkimiyeti altında bulunan ada, daha sonra Bizans (330-1191), Venedik (1191-
1571), Osmanlı (1571-1878), İngiliz (1878-1959) hâkimiyeti altında bulunmuştur. Daha ge-
niş bilgi için bkz. Farid Mirbagheri, Historical Dictionary of Cyprus, Scarecrow Press, Inc., 
pp. XXI-XXXVIII, XLII-LV, USA 2010. 
2 Kıbrıs, Akdeniz’in -Sicilya ve Sardunya adalarından sonra- üçüncü büyük (Doğu Akde-
niz’in ise en büyük) adasıdır. Ada’nın, Mısır’ın kuzeyi (300 km.), Lübnan’ın batısı (90 km.), 
Türkiye’nin güneyi (60 km.) ve Yunanistan’ın güneydoğusu (360 km.) arasındaki konumla-
nışı, ona eski zamanlardan bu yana jeopolitik/jeostratejik bir değer yüklemektedir. Adanın 
üç kıta arasındaki konumlanışının yarattığı bu avantajlı pozisyon, Doğu Akdeniz’de güçlü 
olma çabası içerisindeki güçler açısından önem arz etmektedir. Kıbrıs’ın jeopolitik/jeostrate-
jik önemi konusunda bkz. Osman Metin Öztürk, Stratejik Açıdan Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Al-
tınküre Yayınları, Ankara 2003. 
3 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sonucunda imzalanan 3 Mart 1878 tarihli 
Ayastefanos Antlaşması’yla, Osmanlı İmparatorluğu’nun Asya’daki topraklarının ciddi ma-
nada Rus tehdidi altına girmesi karşısında İngiltere harekete geçerek, Kıbrıs’ın geçici olarak 
kendisine üs olarak verilmesini ve buna karşılık, yeni bir Rus saldırısı karşısında Osmanlı-
İngiliz ittifakı yapılmasını teklif etmiştir. İngiltere’nin bu teklifinin altında yatan neden, İngil-
tere ve Çarlık Rusya’sının Ortadoğu’da ve Akdeniz’de çatışan çıkarları ve Rusya’nın güneye 
sarkması durumunda başta Hindistan olmak üzere İngiltere’nin Asya’daki sömürgelerinin 
tehlikeye girecek olmasıydı. Bu nedenle, İngiltere 1791’den beri sürdürmekte olduğu “Os-
manlı İmparatorluğu’nun bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü Rusya’ya karşı koruma politi-
kası”nın artık işe yaramadığını görerek, yıkılması mukadder olan Osmanlı İmparatorluğu’-
nun bazı stratejik noktalarına yerleşmek suretiyle İngiliz çıkarlarını ve “İmparatorluk Yo-
lu”nu (Mısır-Süveyş Kanalı, Akdeniz-Cebelitarık Boğazı) garanti altına almayı hedefliyordu. 
İngiltere’nin Kıbrıs konusundaki bu teklifi, 4 Haziran 1878’de İstanbul’da imzalanan bir 
antlaşmayla hukuki boyut kazanmış ve hükümranlık hakları Osmanlı İmparatorluğu’nda 
kalmak koşuluyla Kıbrıs’ın yönetiminin İngiltere’ye devredilmesi hükme bağlanmıştır. Ant-
laşmaya ek olarak 1 Temmuz 1878’de imzalanan bir antlaşmayla da, Rusların Doğu Anado-
lu’da işgal ettiği topraklar tekrar Osmanlı İmparatorluğu’na geçtiği takdirde, 4 Haziran 1878 
tarihli antlaşmanın hükümsüz kalacağı ve İngiltere’nin Kıbrıs’ı derhal boşaltacağı hüküm 
altına alınmıştır. Ancak, başkenti Rus tehdidi altında bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nun 
durumuna ilişkin olarak toplanan Berlin Kongresi’nde (13 Haziran-13 Temmuz 1878) İngil-
tere’nin takındığı tutumlar karşısında şüphelenen Osmanlı yönetimi, 4 Haziran 1878 tarihli 
antlaşmayı onaylamaya yanaşmamıştır. Bunun üzerine İngiltere, 8 Temmuz 1878’de Os-
manlı İmparatorluğu’na bir ültimatom vererek, antlaşma onaylanmadığı taktirde Kıbrıs’ın 
idaresini silahlı kuvvet kullanarak ele alacağını ve hatta Osmanlı İmparatorluğu’nun tama-
mının da tehlikeye gireceğini bildirmiştir. İngiltere’nin bu baskısı ve başkent yakınlarındaki 
(Yeşilköy civarındaki) Rus askeri tehdidi karşısında direnme imkânı bulunmayan Sultan II. 
Abdülhamit, 15 Temmuz 1878’de antlaşmayı onaylamak zorunda kalmıştır. I. Dünya Sava-
şı’yla birlikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun İngiltere’nin karşısındaki “İttifak Devletleri” blo-
ğunda yer alması, Kıbrıs konusunda İngiltere için önemli bir fırsat doğurmuştur. 5 Kasım 
1914’te İngiltere 4 Haziran 1878 tarihli antlaşmayı tek taraflı feshederek Kıbrıs’ı kendi top-
raklarına ilhak ederek fiili bir durum yaratmıştır. Osmanlı İmparatorluğu bu feshi ve ilhakı 
kabul etmediğini ilan etse de, İngiltere’nin adadaki fiili işgal durumu savaş sonrasında da 
devam etmiştir. Nihayet Türkiye, Kurtuluş Savaşı sonrasında içinde bulunduğu nesnel ko-
şulların belirleyiciliğinde, İngiltere’nin Kıbrıs’ı ilhak kararını Lozan Barış Antlaşması’nda ta-
nıyarak, İngiltere’nin uzun zamandır fiilen elinde bulundurduğu Mısır ve Sudan’la birlikte 
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Kıbrıslı Rumların bu doğrultudaki çabalarının II. Dünya Savaşı sırasında 
ve sonrasında yoğunlaşmasıyla yakından ilgilidir. Bu çerçevede, İngilte-
re’nin Ada’da yerel yönetimler için seçim yapılması amacıyla 1941’de si-
yasal faaliyetlere izin vermesinden sonra; Kıbrıslı Rumlar, Kilise ve 
AKEL’in (Anorthotikó Kómma Ergazómenou Laoú /Emekçi Halkın İlerici 
Partisi) önderliğinde “kendi kendini yönetme” (self-government) ve “eno-
sis” taleplerini daha yüksek sesle dile getirerek İngiliz yönetimine karşı 
mücadele başlatmışlardır. 1941-1954 yılları arasında, Yunanistan’ın da 
desteklediği Rum talepleri karşısında ara çözümlerle durumu idare eden 
İngiltere; bu dönemden sonra Ortadoğu’daki dengeleri de göz önüne ala-
rak, iç politikada giderek başına dert olan ve kendisini yıpratan bu so-
run karşısında politika değişikliğine gitmek zorunda kalmıştır. 

Sorunu uluslararasılaştırma çabalarında5 ve İngiltere nezdindeki giri-
şimlerinde bekledikleri sonucu elde edemeyen Kıbrıslı Rumlar, Nisan 
1955’ten itibaren Albay Georgias Grivas’ın liderliğindeki EOKA6 (Ethniki 
Organosis Kiprion Agoniston/Kıbrıslı Savaşçıların Ulusal Örgütü) aracılı-
ğıyla silahlı şiddet eylemlerine başlamışlardır. Silahlı şiddet eylemlerinin 
artması karşısında İngiltere, Yunanistan ve Türkiye’nin de katıldığı üçlü 
bir konferans tertip ederek (29 Ağustos 1955’te Londra Konferansı’nda) 
sorunu görüşmüş ve Kıbrıs için yeni reform tasarısını (yeni anayasayla 
Kıbrıs’ın kendi kendini yönetme aşamasına geçebileceğini) açıklamıştır. 
Gerek reform önerisinin taraflarca kabul edilmemesi, gerekse Türkiye’de 
                                                                                                                                        
Kıbrıs üzerindeki bütün egemenlik haklarından da (madde(ler) 16-21) bu ülke lehine vazgeç-
miştir. Daha geniş bilgi için bkz. Şükrü Sina Gürel, Kıbrıs Tarihi (1878-1960), C. I-II, Kaynak 
Yayınları, İstanbul, 1985; İsmail Soysal, 1571’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Kıbrıs 
Sorunu, KKTC Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1986. 
4 Yunanca’da “birleşme” anlamına gelen “Enosis” kavramı, Helen uygarlığının geliştiği ve ya-
yıldığı her yerin Yunanistan’a ilhak edilmesi yönündeki düşünceyi ifade etmektedir. Yunan 
dış politikasındaki Pan-Helenik ideallerin “Megali İdea” (Büyük Düşünce) gibi bir uzantısı 
olan “Enosis” fikri, özellikle XIX. yüzyıl sonlarından itibaren (Girit’in Yunanistan’a ilhakıyla 
birlikte) gündeme gelmiştir. Kavram bugün daha çok Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını öngören 
politikayı adlandırmak için kullanılmaktadır. 
5 16 Ağustos 1954’de, Yunanistan Başbakanı Papagos, BM Genel Sekreterliği’ne başvuruda 
bulunarak, BM Genel Kurulu’nun gündemine “eşit haklar ve self determinasyon ilkelerinin, 
BM koruyuculuğu altında Kıbrıs adasında yaşayan nüfusa uygulanması” maddesinin de ko-
nulmasını talep etmiştir. Yunanistan’ın bu başvurusu üzerine, BM Genel Kurulu 24 Eylül 
1954’te sorunun gündeme alınmasını kabul etmiştir. 14 Aralık 1954’te gerçekleşen IX. Ge-
nel Kurul toplantısında tarafların soruna ilişkin tezlerini dile getirmeleriyle ilk kez “uluslara-
rası” bir sorun olma hüviyetini kazanan Kıbrıs Sorunu karşısında, Genel Kurul bir karar al-
mayı uygun bulmadığını açıklayan 814 (IX) sayılı kararıyla o tarihte sorunu görüşmeyi red-
detmiştir. Bkz. Yearbook of the United Nations, p. 94-96, 1954. 
6 “Enosis” için faaliyet gösteren ve 1955-1959 yılları arasında daha çok İngiliz yönetimine 
karşı mücadele eden EOKA, İngilizlerin adadan çekilmesinden sonra Kıbrıslı Türk toplumu-
na karşı silahlı şiddet eylemlerine girişmiştir. EOKA saldırılarına karşı Kıbrıslı Türk toplu-
munun direniş örgütü olarak Ağustos 1958’de Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) kurulmuş-
tur. Türkiye’den alınan gizli askerî ve ekonomik destekle kurulan TMT, bir direniş örgütü ol-
makla birlikte; bazı iddialara göre, Türkiye’nin “taksim” tezini kabul ettirebilmek üzere Kıb-
rıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların bir arada yaşamalarının olanaksızlığını göstermek için iki 
toplum arasındaki şiddet eylemlerinin artmasına da yol açmıştır. Bkz. Mehmet Hasgüler, 
Kıbrıs’ta Enosis ve Taksim’in İflası, Öteki Yayınevi, s. 125-126, Ankara 1998. 
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ortaya çıkan “6-7 Eylül Olayları”nın yarattığı olumsuz hava sonucunda 
konferans sonuç elde edemeden dağılırken; Türkiye de bu konferansla 
birlikte sorunun tarafı haline gelmiştir.7 Mart 1956’da Kıbrıs Rum toplu-
mu lideri Başpiskopos Archbishop Makarios’un EOKA’yla ilişkileri gerek-
çe gösterilerek İngiltere tarafından sürgüne göndermesiyle birlikte ada-
daki şiddet eylemleri daha da artarken; aynı yıl patlak veren Süveyş Kri-
zi’nin İngiltere açısından yarattığı başarısızlık İngiltere’nin tutumunu da 
etkilemiştir. Self-determinasyon ilkesinin Kıbrıs’a uygulanmasını kabul 
eden İngiliz hükümeti, 1956-1958 yılları arasında sorunun çözümü için 
çeşitli planlar ortaya koymuş8, ancak bir netice elde edememiştir.  

Toplumlararası çatışmaların hızla artması ve buna bağlı olarak Tür-
kiye-Yunanistan ilişkilerinin gerginleşmesinin NATO’nun (North Atlantic 
Treaty Organization/Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) güneydoğu ka-
nadında yarattığı/yaratacağı çatlak karşında ABD (Amerika Birleşik 
Devletleri) devreye girerek sorunun çözümü için ağırlığını ortaya koy-
muştur.9 Bu bağlamda, Washington’un “bağımsız” bir Kıbrıs devletinin 
kurulması için Ankara ve Atina nezdinde başlattığı girişimler sonucu 
gerçekleştirilen Zürih Zirvesi (6-11 Şubat 1959) ve Londra Konferansı 
(17-19 Şubat 1959) sonucunda bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurul-
ması için gerekli olan hukuksal metinlerin imzalanmasıyla birlikte Kıbrıs 
Sorunu’nun ilk aşaması sona ermiştir. 
                                                           
7 II. Dünya Savaşı’nın ertesinde Kıbrıs Rum toplumu ve Yunanistan’ın aksine, Türkiye Kıb-
rıs’a ilişkin gelişmelere pek fazla ilgi göstermemiştir. Türkiye’nin böyle davranmasında, ko-
nunun Lozan’da hükme bağlanmış olmasının payı olmakla birlikte, Türkiye’nin İngiltere’nin 
içişlerine karışır bir konuma gelmek istememesinin de etkisi vardır. Türkiye’nin Kıbrıs’taki 
gelişmelerle ilgilenmeye başlaması, adadaki Kıbrıs Türklerinin de etkisiyle bu konunun 
1948’lerden itibaren Türk kamuoyunda gündeme gelmesinden sonradır. 1949 ve 1950’de 
hükümet yetkilileri, basına, konuyu İngiltere’nin bir iç meselesi olarak gördükleri yolunda 
beyanatlar vermişlerdir. Örneğin, 17 Aralık 1949’da Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak, İngil-
tere’nin adadan çekilme gibi bir durumunun olmadığını basına açıklarken; 23 Ocak 1950’-
deki bir başka beyanatında, Türkiye açısından “Kıbrıs meselesi diye bir mesele yoktur. Çün-
kü, Kıbrıs bugün, İngiltere’nin hakimiyet ve idaresi altındadır.” sözlerini sarf etmiştir. Benzer 
şekilde, Demokrat Parti (DP) Hükümeti’nin ilk yıllarında da konuyla doğrudan ilgilenilmediği 
görülmüştür. Bu bağlamda, 1950’lerin ilk yarısında Türkiye’nin “Kıbrıs politikası”, NATO 
perspektifinden ele alınarak, adadaki statüyü savunmak ve eğer bu statüde bir değişiklik 
söz konusu olacaksa bunda Türkiye’nin de söz sahibi olması gerektiği söylemi üzerine otur-
muştu. Bkz. Fahir Armaoğlu, Kıbrıs Meselesi (1954-1959): Türk Hükümetinin ve Kamuoyu-
nun Davranışları (Karşılaştırmalı Bir İnceleme), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 
Yayınları, s. 19-32, Ankara 1963; Gürel, Kıbrıs Tarihi (1878-1960), C. II, s. 87. 
8 Aslında İngiltere 1947’den itibaren temelde birbirine benzeyen ve adaya çeşitli düzeylerde 
muhtariyet öngören çeşitli planlar ortaya koymuştur. Söz konusu planlar şunlardır: Lord 
Winster Planı (1947), Jackson Planı (1948), 1. Macmillan Planı (1955), 1. Harding Planı 
(1955), 2. Harding Planı (1956), Radcliffe Planı (1956), Foot Planı (1957), 2. Macmillan Planı 
(1958) ve Spark Planı (1958). 
9 ABD’nin resmi dokümanlarında Kıbrıs Sorunu’nun ele alınışı ve ABD’nin sorunun çözü-
münde devreye girişi konusunda bkz. Alexander Kitroeff, “Documents: Cyprus, 1950-1954; 
The Prelude to the Crisis, Part I: 1950”, Journal of the Hellenic Diaspora, Vol. 15, No: 1-2 
(Spring-Summer 1988), pp. 71-102; Alexander Kitroeff, “Documents: Cyprus, 1950-1954; 
The Prelude to the Crisis, Part II: The View of the United States”, Journal of the Hellenic Di-
aspora, Vol. 15, No: 3-4, pp. 19-36, (Fall-Winter 1988). 
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2. 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ve  
    Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşu (1960) 

11 Şubat 1959’da, Kıbrıs Sorunu’nun çözümüne ilişkin olarak Türki-
ye ile Yunanistan arasında “Zürih Antlaşmaları” olarak anılan şu belgeler 
imzalanmıştır:  

1) Zürih’te imzalanan belgelerin içerik ve anlamını açıklayan “Centil-
menlik Antlaşması”, 

2) Bir yıl içinde kurulacak olan bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ana-
yasal çerçevesini ortaya koyan “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Temel Yapısına 
İlişkin Antlaşma”, 

3) Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanacak 
olan “İttifak Antlaşması”nın parafe edilen metni, 

4) Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye ve Yunanistan arasında imzalanacak 
olan “Garanti Antlaşması”nın parafe edilen metni. 

Söz konusu bu belgelerin geçerlilik kazanabilmesi için Kıbrıs’taki iki 
toplumun temsilcileri tarafından da imzalanması gerektiği için bu amaç-
la toplanan Londra Konferansı sonucunda, 19 Şubat 1959’da İngiltere, 
Türkiye ve Yunanistan başbakanları (Anthony Eden, Adnan Menderes, 
Konstantin Karamanlis) ile Kıbrıs Rum toplumu temsilcisi Archbishop 
Makarios ve Kıbrıs Türk toplumu temsilcisi Fazıl Küçük tarafından im-
zalanan “Londra Antlaşmaları” şu belgelerden oluşmaktaydı: 

1) Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna İlişkin Temel Antlaşma,  
2) İngiltere, Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında im-

zalanan “Garanti Antlaşması”, 
3) Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti arasında imzalanan “İt-

tifak Antlaşması”, 
4) İngiltere hükümetinin 17 Şubat 1959 tarihli bildirisi,  
5) Türkiye ve Yunanistan dışişleri bakanlarının (F. Rüştü Zorlu ve T. 

Evangelos Averof) 17 Şubat 1959 tarihli bildiriyi kabul ettiklerine ilişkin 
bildirileri,  

6) Makarios’un ve Küçük’ün Londra’da imzalanan belgeleri kabul et-
tiklerine dair bildirileri, 

7) Kıbrıs Anayasası ve ilgili belgelerin yürürlüğe konması için alınacak 
geçici önlemlerle ilgili sözleşme. Bütün bu çerçeve dâhilinde, 16 Ağustos 
1960 tarihinde, Zürih ve Londra Antlaşmaları’nda kabul edilen belgeler 
tüm taraflarca (“Lefkoşa Antlaşmaları” adı altında) imzalanarak, bu esas-
lar çerçevesinde hazırlanan Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’yla “bağımsız” 
ve “egemen”10 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulduğu ilan edilmiştir.11 
                                                           
10 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin sahip olduğu “bağımsızlık” ve “egemenlik” öğeleri mutlak değildi. 
Bu öğeler, 1959 Antlaşmaları çerçevesinde ancak “kısıtlı” bir anlam ifade ediyordu. 
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Söz konusu belgelerin çalışmamız açısından önemli olanları şunlar-
dır: “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna İlişkin Temel Antlaşma”, “Garanti 
Antlaşması” ve “İttifak Antlaşması”. Bu antlaşmaların Türkiye’nin 1963-
1964 ve 1967 Kıbrıs krizlerinde takındığı tutumlar ve 1974’te gerçekleş-
tirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın dayanakları açısından önemleri büyük-
tür. Bu bağlamda, söz konusu antlaşmaların konumuz açısından önemli 
maddeleri şöyledir: 

1) “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kuruluşuna İlişkin Temel  

     Antlaşma”12 

“Madde 181 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında im-

zalanacak olan, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlü-

ğünü ve anayasasını güvence altına alan Garanti Antlaşması ile Kıb-

rıs Cumhuriyeti, Türkiye, Yunanistan ve İngiltere arasında imzalana-

cak olan İttifak Antlaşması anayasa hükmündedir. 

Madde 182 

Zürih Antlaşması’ndaki temel hükümler hiçbir biçimde değiştirilemez. 

Madde 185 

Kıbrıs Cumhuriyeti hiçbir şekilde başka bir devlet veya yapı ile 

bütünleşemez ya da ayrılıkçı bağımsızlığını ilan edemez.” 

2) “Garanti Antlaşması”13 

“... 

Madde 1 

Kıbrıs Cumhuriyeti kendi bağımsızlığının, ülke bütünlüğünün ve 

güvenliğinin sürdürülmesini ve aynı zamanda anayasasına saygıyı 

güven altına almayı üstlenir. 

Kıbrıs Cumhuriyeti, ayrıca, tümüyle veya bir bölümüyle herhangi 

bir devlet ile hiçbir şekilde siyasi veya ekonomik bütünleşmeye gir-

meyeceğini taahhüt eder. Kıbrıs Cumhuriyeti, bu maksatla, adanın 

gerek birleşmesini, gerekse taksimini doğuracak doğrudan doğruya 

veya dolaylı olarak gerçekleştirmeye yardımcı ve teşvik edici tüm ha-

reketleri yasaklar. 
                                                                                                                                        
11 “Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası”yla, Kıbrıs Türk toplumu bu anayasal düzenin kurucu or-
taklarından biri olarak kabul edilirken, devletin yönetiminde de nüfus ağırlığının biraz daha 
ötesinde haklar elde etmiştir. Ne var ki, bu ortaklık ve haklar Makarios’un uygulamalarıyla 
kâğıt üstünde kalmıştır. 
12 Tam metin için bkz. Murat Sarıca, Erdoğan Teziç, Özer Eskiyurt, Kıbrıs Sorunu, İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s. 279-384, İstanbul 1975. 
13 “Garanti Antlaşması”nın metni için bkz. Sarıca vd., Kıbrıs Sorunu, s. 385-386. 
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Madde 2 

Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 1’nci 

maddede tespit edilen taahhütlerini kaydederek, Kıbrıs Cumhuriye-

ti’nin bağımsızlığını, ülke bütünlüğünü ve güvenliğini ve anayasanın 

temel maddeleri ile tesis edilmiş durumu tanırlar ve garanti ederler. 

Yunanistan, İngiltere ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin diğer her-

hangi bir devlet ile gerek birleşmesini gerekse adanın taksimini doğ-

rudan doğruya veya dolaylı teşvik etmek gayesi güden bütün faali-

yetleri kendi yetki ve ilgileri oranında önlemeyi üstlenirler. 

Madde 3 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye, Kıbrıs Cumhuriye-

ti’nin tesisi zamanında Birleşik Krallığın [İngiltere] hükümranlığında 

kalan bölgelerin bütünlüğüne riayet etmeyi ve bugün Lefkoşa’da im-

zalanan Kıbrıs Cumhuriyetinin tesisine dair andlaşmaya uygun ola-

rak Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından kendisine tanınacak olan hakların 

Birleşik Krallık tarafından kullanılmasını ve onlardan istifade edilme-

sini garanti etmeyi taahhüt ederler. 

Madde 4 

İşbu Andlaşma hükümlerinin ihlali halinde Yunanistan, İngiltere 

ve Türkiye bu hükümlere riayeti sağlamak için gerekli girişimlerin 

yapılması ve tedbirlerin alınması maksadıyla aralarında istişarede 

bulunmayı vaad ederler. Garanti veren üç devletten her biri, müşte-

reken veya istişare ederek hareket etmek mümkün olamadığı takdir-

de, işbu andlaşmanın tesis ettiği durumu münhasıran yeniden tesis 

etmek gayesi ile hareket etmek hakkını mahfuz tutar.” 

3) “İttifak Antlaşması”14 

“Madde 1 

Kıbrıs Cumhuriyeti, Yunanistan ve Türkiye müşterek müdafaaları 

için işbirliği yapacaklar ve bu Andlaşma ile bu müdafaanın ortaya çı-

kardığı meseleler hakkında birbirleri ile istişare etmeyi taahhüt ederler. 

Madde 2 

Yüksek Âkit Taraflar Kıbrıs Cumhuriyeti’nin istiklâl ve ülke bü-

tünlüğüne karşı doğrudan doğruya veya dolayısile tevcih edilen her-

hangi taarruz veya tecavüzlere karşı koymayı taahhüt ederler. (...)” 

3. 1963-1964 Kıbrıs Krizi’ni Ortaya Çıkaran Gelişmeler 

1959 Londra ve Zürih Antlaşmaları çerçevesinde hazırlanan “Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasası”yla 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, 
                                                           
14 “Garanti Antlaşması”nın metni için bkz. Sarıca vd., Kıbrıs Sorunu, s. 387-390. 
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bağımsız, egemen ve üniter bir yapıda “başkanlık rejimi”yle yönetilecek 
bir devlet olarak düşünülmüştü. Ancak, tasarlanan bu devlet modeli da-
ha başlangıcından itibaren bazı yapısal ve hukuksal zayıflıklara sahipti. 

Öncelikle, “Kıbrıs Cumhuriyeti” temelinde sorunun çözümünde, Kıb-
rıs’taki iki toplumdan çok Türkiye ve Yunanistan’ın istekleri, devletin işle-
yişinden çok NATO içi ittifak ilişkilerinin işleyişi dikkate alınmıştı. İkinci 
olarak, kurucu antlaşmalarında, söz konusu devletin bağımsız, egemen ve 
üniter yapıda olacağı belirtilirken; gerçekte bu yapı, anayasasını değiştir-
me hakkı olmayan ve böyle bir durumda dışarıdan müdahaleye uğrayacak 
olan, adanın bir bölümünde İngiliz egemenliğine cevaz veren, toprağa da-
yalı olmasa da işlevsel bir federasyon görünümünde olan ne bağımsız, ne 
egemen, ne de üniter bir yapıya denk düşmekteydi. Dolayısıyla, Kıbrıs 
Cumhuriyeti devlet olarak “sui generis” (kendine özgü) bir yapıda, yetkisi 
kısıtlı bir devletti. Üçüncü olarak, iki toplumun liderlerinin (dolayısıyla iki 
toplumun da) gerçekte benimsemediği, dışarıdan zorla kabul ettirilmiş 
antlaşmalarla oluşturulan bu sistem, toplumlararası farklılığı o denli vur-
guluyordu ki, ortak “Kıbrıslılık” bilincine dayalı bir toplumun kurulmasını 
olanaksız kılmaktaydı. Tüm bu zorluklara, Yunanistan ve Türkiye’nin Kıb-
rıs Cumhuriyeti’ni bir bütün olarak görmek yerine, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs 
Rum toplumlarını ayrı birimler olarak kabul etme ve ona göre politika sap-
tama eğilimleri de eklenince, kurulan bu devletin uzun ömürlü olma ihti-
malinin zayıflığı kendiliğinden ortaya çıkmış oluyordu.15 Bu olumsuz nite-
likteki gerçeklikler üzerine bina edilen Kıbrıs Cumhuriyeti, toplumlararası 
çatışmaları önleyecek bir işleve de sahip olmadığından, kurucu halklar 
arasındaki görüş ayrılıkları 1960-1963 yılları arasında ivme kazanarak si-
lahlı şiddet eylemlerine dönüşmüştür. 

Gelişmelerin başlangıcında, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ma-
karios’un, anayasal statüyü işletirken, bu statüyü “enosis”e ulaşmak 
için yetersiz ancak bir ön adım olarak görmesinin ve bu doğrultuda ey-
lemler ortaya koymasının payı büyüktür. Nitekim, Makarios, daha kuru-
lacak olan cumhuriyetle ilgili çalışmalar devam ederken, 1 Nisan 1960’da 
şöyle demekteydi: 

“... Bu neticeler muhakkak ki, tam değil, fakat hali hazır realite bizim 

peşinde koştuğumuz emellerin yolunu tamamıyla kapamış değildir. 

Londra ve Zürih Antlaşmaları’yla ümit ve emellerimiz tam olarak ger-

çekleşmiş değildir. Sulh yoluyla kampanyamıza devam etmek için bir 

tabya ve başlangıç noktası elde edildi. Bu tabya ve başlangıç nokta-

sından zafer elde etmek üzere mücadelemize devam edeceğiz.”16 
                                                           
15 Melek Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1945-1960)”, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşın-
dan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar (1919-1980), C. I, 12. bs., Ed. Baskın Oran, İletişim 
Yayınları, s. 612-613, İstanbul. 
16 Fazıl Küçük, Kıbrıs Türk Davası ve Kıbrıs’ta Rum Vahşeti, Devlet Basımevi, s. 14, Lefkoşa 2002. 
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1960-1963 yılları arası dönemde, Makarios anayasal statüyü işletir-
ken bu düşüncenin etkisi altında hareket ederek, Kıbrıs Türk toplumu-
nun anayasal hak ve statülerinin ihlali anlamına gelen anayasa değişik-
lik taleplerini gündeme getirmiş ve bunu da bir dizi anlaşmazlığı gerekçe 
göstererek haklı kılmaya çalışmıştır. Söz konusu anlaşmazlıklar vergile-
rin toplanması17, silahlı kuvvetlerin oluşturulması18, kamu hizmetlerine 
katılım oranının saptanması19, ayrı belediyelerin sınırlarının belirlenme-
si20 konularında yoğunlaşıyordu. Bütün bu uzlaşmazlık noktaları karşı-
sında Makarios, mevcut anayasayla devlete işlerlik kazandırmanın müm-
kün olmadığını ileri sürerek, anayasada değişiklik yapılması konusunu 
Türkiye’yle görüşmek üzere 22-26 Kasım 1962 tarihlerinde Ankara’ya 
resmî bir ziyarette bulunmuştur. Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında 
Makarios’un bütün değişiklik teklifleri Türkiye tarafından reddedilmiştir. 
Zira, bu değişiklik teklifleri Kıbrıs Türk toplumunun yaşama teminatıyla 
yakından alakalı görülmüştür.21 Bu bağlamda, görüşmeler sırasında Tür-
kiye, taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi noktasında des-
tek verebileceğini belirtmekle beraber; anayasanın tek taraflı olarak de-
ğiştirilmesine kesin olarak karşı çıkarak, böylesi bir duruma Türkiye’nin 
asla olur vermeyeceğini açıklamıştır.22 

Makarios’un anayasaya ilişkin bu değişiklik talepleri karşısında, Kıb-
rıs Türk tarafı, 29 Aralık 1962’de yaptığı bir açıklamada, 1 Ocak 1963’ten 
itibaren beş büyük şehirde kendi belediyelerini işletmeye karar verdikle-
rini açıklamıştır. Buna karşılık, Makarios, Türklerin kuracağı belediyele-
                                                           
17 İngiltere’nin yönetimi sırasında adada geçerli olan vergi yasasının süresi Aralık 1960’da 
sona ermiştir. Yeni bir vergi yasasının uygulamaya konması için “Cemaat Meclisleri”nde ayrı 
ayrı çoğunlukların sağlanması gerektiği halde, Türk Cemaat Meclisi’nde bu çoğunluk sağla-
namayınca eski yasanın süresi üç ay daha uzatılmış ve 31 Mart 1961’de sona ermiştir. Türk 
Cemaat Meclisi’nde ne yeni vergi yasası için ne de eski yasanın süresinin ikinci kez uzatıl-
ması konusunda gerekli çoğunluk sağlanamayınca; Makarios, eski vergi yasasına göre vergi-
lerin toplanması kararını almıştır. Bunun üzerine, Temsilciler Meclisi Başkan yardımcısı 
Rauf Denktaş, bu kararın anayasaya aykırı olduğunu ileri sürerek kararın iptali için Yüksek 
Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştur. 
18 Kıbrıs Cumhuriyeti’nde silahlı kuvvetlerin kurulması konusunda Kıbrıs Türk tarafı, Kıb-
rıs Türk birliklerinin bir Kıbrıslı Türk komutanın idaresinde ayrı olarak kurulmasını ister-
ken; Makarios, her birliğin bir Kıbrıslı Rum komutan ve bir Kıbrıslı Türk komutan yardımcı-
sının komutası altında kurulmasını istiyordu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fazıl Küçük, bu 
konuda anayasanın kendisine verdiği “veto yetkisi”ni kullanmıştır. 
19 Kamu hizmetlerine katılım oranının saptanması konusunda Makarios, anayasada belirti-
len kamu hizmetlerindeki % 30 Türk-% 70 Rum oranını uygulamanın, Türk nüfusu içinde 
yeterli sayıda nitelikli eleman bulunmadığı için mümkün olmadığını açıklamıştır. 
20 Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları arasındaki ana uzlaşmazlık noktasını oluşturan beledi-
yelerin sınırlarının belirlenmesi konusunda Makarios, beş büyük şehirdeki ayrı belediyelerin 
(Lefkoşa, Limasol, Magosa, Baf ve Larnaka) devlet bütçesine ağır yük getireceğini ileri sürerek, 
bu şehirlerde tek belediyelerin kurulmasını ve bu belediyelerde Türklerin nüfusları oranında 
temsil edilmesini ileri sürmüş, ancak bu isteği Kıbrıs Türk tarafında kabul görmemiştir. 
21 Fahir Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, C. I-II, 11. bs., Alkım Yayınevi, s. 785-786, İs-
tanbul, t. y. 
22 Metin Toker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları (1944-1973): İnönü’nün Son Başbakanlı-
ğı (1961-1965), Bilgi Yayınları, s. 187, Ankara 1992. 
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ri tanımayacağını ve beş büyük şehir belediyesinin hükümetin kontrolü 
altına alındığını bildirmiştir.23 Türk belediyeler de bu kararı yok saydık-
larını açıklamışlardır. Bunun üzerine Makarios, mevcut anayasayla dev-
lete işlerlik kazandırmanın mümkün olmadığını ileri sürerek değişiklik 
isteğinde ısrar ederken; yardımcısı Küçük ise, Makarios’un anayasaya 
aykırı davranarak kendi veto yetkisini kısıtlamaya çalıştığını ileri sür-
müştür. Devlet içindeki bu uyuşmazlık doğal olarak iki topluma da yan-
sıyarak, iki tarafta da “enosis”i ve “taksim”i savunan kesimlerin giderek 
güç kazanmasına yol açmıştır. Diğer taraftan, kaynağı belli olmayan ama 
iki tarafın da birbirini suçladığı terör eylemlerinin baş göstermesiyle de 
toplumlararası gerilim giderek tırmanmaya başlamıştır.24 

Gelişmeler bu yönde seyrederken, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Yüksek Ana-
yasa Mahkemesi’nin de uzlaşmazlık konularıyla ilgili verdiği kararlar so-
runlara çözüm getirmekten uzak kalmış ve baskılar karşısında mahkeme 
başkanı Alman Profesör Ernst Forsthoff 15 Temmuz 1963’te istifa etmiş-
tir.25 Bu durum karşısında Makarios, Kıbrıs’taki ve uluslararası alandaki 
siyasal gücünü kullanarak isteklerini gerçekleştirme yoluna girmiştir. 5 
Ağustos 1963’teki açıklamasında Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası’nın ütopik 
niteliğinden bahseden Makarios, anayasal sorunlara ilişkin olarak Küçük 
ile görüşmelerde bulunmuş ancak bir netice elde edememiştir.26 Bunun 
üzerine Makarios 30 Kasım 1963’te, Kıbrıs Cumhuriyeti anayasasında ba-
zı değişiklikler yapılması gerektiğine ilişkin olarak on üç maddelik bir me-
morandumu Kıbrıs Türk tarafına verirken; İngiltere, Yunanistan ve Türki-
ye’ye de bu önerileri birer notayla iletmiştir.27 Makarios’un memorandu-
                                                           
23 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 786. 
24 Melek Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşın-
dan Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C. I (1919-1980), s. 722. 
25 Yüksek Anayasa Mahkemesi üzerindeki Kıbrıs Rum tarafı baskısı o denli açıktır ki, Ma-
karios Şubat 1963’te verdiği bir demeçte, mahkemenin kendisinin eylemlerinin anayasa ay-
kırı olduğuna ilişkin karar vermesi durumunda, bu karara asla saygı göstermeyeceğini be-
lirtmiştir. Yüksek Anayasa Mahkemesi Başkanının sekreteri Dr. Christian Heinze’nin de şu 
sözleri bu baskıyı doğrulamaktadır: “Kıbrıslı Rumların anayasayı ihlal ettiklerine dair örnek-
lerden bir tanesi, beş kentte ayrı ayrı Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk belediyelerinin kurulması 
hakkındaki anayasa hükmünün ihlali Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin 
önüne getirildiğinde, Rumlar davayı kabul ettiler. Ancak, bundan daha önce ve de özellikle 
1963 Nisan’ında verilen karardan sonra da, Kıbrıs hükümetinin Rum kanadı bu kararı tanı-
mayacağını ilan etmişti. Bu, anayasanın ihlalinin resmen hukuki olarak geçerlilik kazanması 
ve Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki uyuşmazlıkların getirilebileceği tek 
bağımsız mercii olan Yüksek Anayasa Mahkemesi’nin işlemez hale getirilmesi demekti.” Dr. 
Heinze’nin, tehditler sonucu Kıbrıs’tan uzaklaştırılması üzerine mahkeme başkanı Prof. 
Forsthoff, Cumhurbaşkanı Makarios’a bir mektup yazarak istifasını bildirmiştir. Bkz. Pierre 
Oberling, Bellapais’e Giden Yol: Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs’a Göçü, Çev. Mehmet Erdo-
ğan, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, s. 60-61, Ankara 1987. 
26 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 722. 
27 Söz konusu değişiklik önerileri şunlardı: 1) Cumhurbaşkanı ve yardımcısının “veto hakla-
rı”nın kaldırılması. 2) Cumhurbaşkanının yokluğunda ya da geçici olarak görevini ifa ede-
mediğinde kendisine yardımcısının vekâlet etmesi. 3) Temsilciler Meclisi’nin Rum başkanı-
nın ve Türk başkan yardımcısının bütün meclis tarafından seçilmesi. 4) Temsilciler Meclisi 
başkan yardımcısının başkanın yokluğunda ona vekâlet edebilmesi. 5) Temsilciler Mecli-
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munda yer alan değişiklik önerileri temelde, iki kurucu topluluktan olu-
şan devlet yapısı yerine, Rum çoğunluğun hâkimiyetinde üniter bir devlet 
yapısını amaçlıyor ve 1959 Antlaşmaları’yla kurulan anayasal düzeni orta-
dan kaldırıyordu.28 Diğer bir deyişle, bu istekler gerçekleştiği takdirde, iki 
toplumun eşitliği üzerine oturtulmuş dengeli bir ortaklıktan, azınlık hak-
larının saklı tutulduğu üniter bir devlet yapısına geçilmiş olacaktı. 6 Ara-
lık 1963’te Türkiye’nin bu önerileri kesin ve sert bir dille reddetmesi üzeri-
ne,29 Makarios, söz konusunu notaları gönderirken yabancı devletlerden 
konuya ilişkin olumlu ya da olumsuz bir yanıt beklemediğini, sadece bilgi-
lendirmek amacı güttüğünü açıklamıştır.30 

Türkiye’nin tutumuna paralel olarak Kıbrıs Türk tarafı da Makarios’-
un önerilerini 16 Aralık 1963’te kabul edilemez bulup reddetmiştir. Tür-
kiye’nin ve Kıbrıs Türk tarafının söz konusu değişiklik önerilerini kabul 
edilemez bulduklarını açıklamalarından kısa bir süre sonra Kıbrıs’ta 
Türk toplumuna yönelik şiddet hareketleri başlamıştır. Sonradan ortaya 
çıkan belgelerden de anlaşıldığı üzere bu şiddet eylemleri Kıbrıs’taki 
Türk toplumunu yok etmeye yönelik planlı ve örgütlü bir girişimdir.31 
“Akritas Planı”32 olarak adlandırılan bu plan, Kıbrıs’a self-determinasyon 
hakkının tanınması ve “enosis”in gerçekleştirilmesi amacıyla içeride ve 
                                                                                                                                        
si’nin yasama yapmasında “ayrı” çoğunluk gerektiren anayasa hükümlerinin kaldırılması. 6) 
Birleşik belediyelerin kurulması 7) Mahkemelerin birleştirilmesi. 8) Güvenlik kuvvetlerinin 
polis ve jandarma olarak ikiye ayrılmasından vazgeçilmesi. 9) Güvenlik ve savunma güçleri-
nin sayısının özel bir yasayla belirlenmesi. 10) Kamu hizmetlerinde ve ordudaki Rum ve 
Türk oranının belirlenmesinde nüfus oranlarının dikkate alınması. 11) Kamu Hizmetleri Ko-
misyonu üyelerinin sayısının 10’dan (7 Rum ve 3 Türk) 5’e (4 Rum ve 1 Türk) indirilmesi. 
12) Kamu Hizmetleri Komisyonu’nun bütün kararlarının “basit çoğunluk”la alınması. 13) 
Rum Cemaat Meclisi’nin kaldırılması. Memorandumun metni için bkz. Keesing’s Contempo-
rary Archives, p. 20113, 1963-1964. 
28 Faruk Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Politikası, Der Yayınevi, s. 
143-144, İstanbul 2006. 
29 Başbakan İsmet İnönü’nün başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin 
olarak basına verdiği hükümet tebliği şöyledir: “Kıbrıs Cumhurbaşkanı’nın muhtırası Zürih ve 
Londra Antlaşmaları’nın ve Kıbrıs anayasasının tadilini teklif etmektedir. Kıbrıs’taki Türklerin 
hayati hak ve menfaatlerinin teminatını ihtiva eden bu vesikalar üzerinde müzakere açılması-
nı isteyen böyle bir teklifin kabulüne imkân olmadığından reddine karar verilmiştir.” Bkz. To-
ker, Demokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları: İnönü’nün Son Başbakanlığı (1961-1965), s. 189. 
30 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 723. 
31 Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi, Bağlam Yayıncılık, s. 84, İstanbul 
2008. Melek Fırat’a göre ise, 1963 olaylarının, Kıbrıslı Türklerin ve Türkiye’nin ileri sürdüğü 
gibi, “Akritas Planı”nın uygulanmaya konması sonucunda çıkıp çıkmadığı tartışmalıdır. Fı-
rat’a göre, bu planın henüz ortaya çıkmadığı Aralık 1963’te dahi Kıbrıs Türk liderliğinin 
Rumların böyle bir planından kuşkulandıkları ve çatışmaları bu çerçevede algıladıkları bilin-
mektedir. Bu nedenle, 1963’te başlayan toplumlararası çatışmaların, karşılıklı güvensizlik 
sonucunda iki toplumun “şahinleri”nin etkinlik kazanmalarına yol açması ve olayların kısa 
bir süre içinde yatıştırılması yerine uluslararası bir bunalıma dönüştürülebilmesi anlaşılabi-
lir olmaktadır. Bkz. Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 724. 
32 1963 yılı olaylarından üç yıl sonra, Kıbrıs’ta Rumca yayınlanan “Patris” gazetesinin 21 Nisan 
1966 tarihli sayısında bazı bölümleri gizlenerek yayınlanan “Akritas Planı”, EOKA’nın Lefkoşa 
bölge sorumlusu İçişleri Bakanı Polikarpos Yorgacis’in kod adıyla anılan ve onun önderliğinde 
hazırlanan bir plandır. Planın hazırlanmasında Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Tasos Papadopu-
los’un, Temsilciler Meclisi Başkanı Glafcos Clerides’in ve Kıbrıs’taki Yunan subayları da görev 
almışlardır. Planın uygulanmasının sorumluluğu da Yorgacis, Papadopulos ve Clerides’e aitti. 
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dışarıda uygulanacak yöntemleri içeriyordu. Diğer bir deyişle, plan, Zü-
rih ve Londra Antlaşmaları’yla kurulan statünün “de facto” olarak orta-
dan kaldırılmasını ve Kıbrıs Türklerinin “azınlık” statüsüne indirgenme-
sini hedefliyordu. 

Bunun için, bir taraftan, uluslararası alanda Kıbrıs sorununun çözül-
mediği ve yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanısı yaratılmaya ve ya-
yılmaya çalışılırken; diğer taraftan, “enosis”in önündeki en büyük engel 
olarak görülen Kıbrıslı Türklere anayasal değişiklikleri kabul ettirmek 
amacıyla askerî nitelikte şiddet eylemleri uygulanacaktı. Ancak, bu yapı-
lırken dış müdahalelere de fırsat vermeyecek ölçüler içinde ve hızlı hare-
ket edilecek; çatışmaların yayılıp büyümesi halinde ise “enosis” derhal 
ilan edilecekti.33 

Bu esaslar dâhilinde hazırlanmış olan “Akritas Planı”, 21 Aralık 1963 
günü başlayan yerel çatışmalarla uygulamaya safhasına geçerken, tarihe 
“1963 Kanlı Noel Olayları” olarak geçecek silahlı şiddet eylemleri de 
“1963-1964 Kıbrıs Krizi”nin başlangıcını oluşturmuştur. Bu çatışmalar 
aynı zamanda, yoğunlukları farklı da olsa aralıklarla adada 11 yıl süre-
cek olan şiddet sarmalının da başlangıcını teşkil etmektedir. 

4. Kriz ve Türkiye’nin Zorlayıcı Diplomasisi34 

4.1. Krizin Birinci Evresi: Kanlı Noel Olayları ve Türkiye’nin 
Savaş Uçaklarını Kıbrıs Üzerinde Uçurması (25 Aralık 1963) 

“1963 Kanlı Noel Olayları” olarak adlandırılan ve 1963-1964 Kıbrıs 
Krizi’nin başlangıcını oluşturan olaylar, 21 Aralık 1963 akşamı, Lefkoşa’-
da bir Türk mahallesinde devriye görevi yapan Kıbrıslı Rum polisin Kıb-
                                                           
33 “Akritas Planı”, Türkiye’nin talebi üzerine BM Genel Kurulu’na ve Güvenlik Konseyi’ne 
dağıtılmak üzere, BM tarafından A/33/115 S12722 sayılı ve 30 Mayıs 1978 tarihli bir belge 
olarak yayınlanmıştır. Belge ve daha geniş bilgi için bkz. General Assembly Thirty-third ses-
sion Item 28 of the preliminary list Question of Cyprus, A/33/115 S12722, 30 May 1978, 
(Çevrimiçi) http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N78/127/66/PDF/N7812766. 
pdf? OpenElement, 5 Ağustos 2010; “The ‘Akritas Plan’ and The ‘Ikones’ Disclosures of 
1980”, (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/akritas-plan.en.mfa, 5 Ağustos 2010; Rauf R. 
Denktaş, Kıbrıs Girit Olmasın, 3. bs., Remzi Kitabevi, s. 157-175, İstanbul, Aralık 2004. 
34 Devletlerarası ilişkilerde stratejik zorlama yöntemlerinden biri olan “zorlayıcı diplomasi” en 
yalın ifadeyle, bir dış politika aracı olarak askeri güç kullanımının potansiyel olarak varlığına 
işaret etmektedir. Zorlayıcı diplomasinin genel fikri, istemi yerine getirmediği takdirde hedef 
devletin/devletlerin cezalandırılacağı tehdidine dayanır. Bu niteliği ile zorlayıcı diplomasi, raki-
bi kendinden istenileni yerine getirmeye ikna edecek ölçüde inandırıcı ve etkili bir destek işlevi 
görür. Zorlayıcı diplomasi bir savaş ilanı olmamakla birlikte, tehdit ve/veya sınırlı güç kullanı-
mıyla karşı tarafı başladığı/devam ettirdiği eylemden vazgeçirmeyi, geri adım attırmayı amaçla-
maktadır. Dolayısıyla zorlayıcı diplomasi stratejisi, karşı tarafı durduracak topyekûn bir güç 
kullanmak yerine; güç kullanmadan ya da kullanılan gücün derecesini arttırmadan karşı tara-
fa başladığı/devam ettirdiği eylemden geri çekilmesi için imkân tanıyan bir stratejidir. Bu ko-
nuda daha geniş bilgi için bkz. Alexander L. George, “Coercive Diplomacy”, The Use of Force: 
Military Power and International Politics, 6th ed., Ed. by. Robert J. Art, Kenneth N. Waltz, Row-
man&Littlefield Publishers, Inc., Lanham, 2004, pp. 70-76; Zeynep Dağı, “Diplomasi: Çatışma-
nın ve İşbirliğinin Dili”, Uluslararası Politikayı Anlamak: Ulus-Devlet’ten Küreselleşmeye, Der. 
Zeynep Dağı, Alfa Yayınları, s. 287-353, İstanbul 2007. 
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rıslı Türklerin bulunduğu bir otomobili durdurarak arama yapmak iste-
mesi ve otomobilde bulunanların buna karşı çıkması sonrasında, olay 
yerine gelen Kıbrıslı Türklerin polisle çatışmaya girmesiyle başlamıştır. 
Olaylar sırasında polisin silah kullanması sonucunda iki Kıbrıslı Türk 
hayatını kaybederken, Kıbrıslı Türklerin sert aletlerle karşılık vermesiyle 
de bir Kıbrıslı Rum polis yaralanmış ve çatışmalar 31 Aralık tarihine ka-
dar tüm Kıbrıs’ta iki toplumun birlikte yaşadığı her bölgede değişik bo-
yutlarda yayılmıştır.35  

24 Aralık 1963 günü Lefkoşa’da Kıbrıs Türkleri’ne yönelik Rum saldı-
rıları sonucunda 24 Türk’ün ölmesi ve 40 Türk’ün de yaralanması üzeri-
ne, 1959 Antlaşmaları kapsamında adada bulunan 650 kişilik Türk as-
kerî birliği karargâhından çıkarak Lefkoşa’nın Türk kesimini (Lefkoşa-
Gönyeli Hattı) koruma altına almıştır.36 

Olaylarla ilgili olarak, Dışişleri Bakanı Feridun Cemal Erkin, 24 
Aralık 1963’te TBMM’de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) yaptığı ko-
nuşmada, Kıbrıslı Türklere karşı girişilen şiddet eylemlerinin, hukuki 
alanda başarı elde edemeyeceklerini anlayan Kıbrıs Rumlarının işi 
fiili tecavüze dökerek Kıbrıs Türklerini ve Türkiye’yi tahrik etmek 
amacına yönelik olduğunu açıklamıştır.37  

Diğer taraftan, Türkiye, 23 Aralık 1963 tarihinde kendisi gibi “ga-
rantör devlet”ler olan İngiltere ve Yunanistan nezdinde girişimlerde 
bulunarak, adadaki Rum saldırılarının durdurulması için bütün im-
kânların kullanılarak ortak bir girişimin başlatılmasını istemiştir. 
Türkiye’nin çağrısı üzerine “garantör devlet”ler 24 Aralık 1963’te ta-
raflar arasında ateşkes ilanı çağrısında bulunarak; mevcut olayları 
doğuran sorunların çözülmesinde müştereken yardımda bulunmayı 
teklif etmişlerdir.38  

(Kriz sırasında Türkiye’de karar alma sürecinde yer alanlar için 
bkz. Tablo 1). 

 
 
 
 

                                                           
35 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 723. 
36 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 786. 
37 A. Suat Bilge, “Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Türkiye-Sovyetler Birliği Münasebetleri (1945-
1965)”, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1990), 9. bs., Siyasal Kitabevi, s. 377, Ankara 
1993. 
38 Ateşkes çağrısı şöyledir: “Türkiye, İngiltere ve Yunanistan hükümetleri Garanti Antlaşma-
sı’nı imza eden devletler sıfatı ile Kıbrıs Hükümeti ile Türk ve Rum cemaatlerini hâlihazır karı-
şıklıklara son vermeye müştereken çağırırlar. Üç hükümet, bu gece ateş kesilmesi için uygun 
bir saatin tespitine ve her iki cemaatin buna riayetini istemeye Kıbrıs Hükümeti’ni davet eder-
ler. Üç hükümet ayrıca hukuk nizamının korunması lüzumunu göz önüne alarak bugünkü du-
rumu doğuran güçlüklerin halline yardım maksadıyla görüşmelerde bulunmayı teklif eder.” 
Bkz. Keesing’s Contemporary Archives, p. 20114, 1963-1964. 
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Tablo 1: 
1963-1964 Kıbrıs Krizi Sırasında Karar Alma Sürecinde Yer Alanlar 

Cumhurbaşkanı 

Cemal GÜRSEL 
(1895 - 14.09.1966) 
(4. T.C. Cumhurbaşkanı) 
27 Mayıs 1960 - 14 Mart 1966 

Hükümet 

10. İNÖNÜ Hükümeti 
(CHP-Bağımsızlar Koalisyonu) 
(28. T.C. Hükümeti) 
25 Aralık 1963 - 13 Şubat 1965 

Başbakan Mustafa İsmet İNÖNÜ 
(1884 - 25.12.1973) 

Dışişleri Bakanı 
Feridun Cemal ERKİN 
(1883 - 05.01.1972) 
1 Nisan 1962 - 20 Şubat 1965 

Milli Savunma Bakanı 
İlhami SANCAR 
(1909 - 13.12.1986) 
20 Kasım 1961 - 20 Şubat 1965 

TBMM Başkanı 

Fuat SİRMEN 
(1882 - 06.06.1968) 
(9. TBMM Başkanı) 
1 Kasım 1961 - 10 Ekim 1965 

Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Cevdet SUNAY 
(10.02.1899 - 22.05.1982) 
4 Ağustos 1960 - 16 Mart 1966 

Ada’daki çatışmaları durdurmaya yönelik bu girişimlerden beklenen 
faydanın elde edilememesi karşısında, Başbakan İsmet İnönü 24 Aralık 
1963’te, aralarında Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı’nın da bu-
lunduğu bazı askerî ve sivil yetkililerle yaptığı toplantı sonrasında, Türk 
savaş uçaklarının Kıbrıs üzerinde uyarı amaçlı alçak uçuş yapmaları ka-
rarını alırken; Rum saldırılarının sona ermemesi durumunda havadan 
bombardıman yapılmasına da karar verilmiştir.39 Ayrıca, toplantıda alınan 
diğer bir karar gereğince, İngiltere ve Yunanistan’a birer nota gönderilerek, 
adadaki İngiliz ve Yunan birliklerinin Türk birlikleriyle beraber çatışan ta-
rafların aralarına girmeleri istenerek, çatışmaların sona ermemesi duru-
munda Türkiye’nin tek taraflı olarak adaya müdahale edeceği bildirilmiş-
tir. Bu amaçla askerî hazırlıklara başlanarak, İstanbul’daki donanma Mer-
sin’e gitmek üzere harekete geçirilirken, Orta Anadolu’daki askerî birlikler 
de Yunanistan sınırına doğru kaydırılmaya başlanmıştır.40 
                                                           
39 Süha Bölükbaşı, Barışçı Çözümsüzlük, İmge Yayınları, s. 101, Ankara 2001; Toker, De-
mokrasimizin İsmet Paşa’lı Yılları: İnönü’nün Son Başbakanlığı (1961-1965), s. 191. 
40 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 724. 
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Türkiye’nin bu tutumu ve 25 Aralık’ta Türk savaş uçaklarının ada 
üzerindeki ihtar uçuşları etkisini göstererek, 25/26 Aralık gecesi Lefko-
şa’daki İngiltere Yüksek Komiseri ile Türkiye ve Yunanistan’ın büyükel-
çileri, Garanti Antlaşması gereğince ilgili üç “garantör devlet”in adadaki 
düzenin yeniden tesis edilmesi noktasında müdahaleye hazır olduklarını 
Kıbrıs Hükümeti’ne bildirmişlerdir. Bu bildiri temelinde üç devletin aske-
rî kuvvetlerinin, adadaki düzeni yeniden tesis edebilmesi ve sorumluluğu 
kendi üzerlerine alabilmesi için gerekli olan temas ve çalışmalar da bir 
plan dâhilinde oluşturularak Makarios’a sunulmuştur. Makarios’un, 
planı kabul etmesiyle birlikte adada üç devletin askerî kuvvetlerinden 
oluşan “müşterek müdahale gücü” (Barışı Koruma Gücü) 27 Aralık’tan 
itibaren görev yapmaya başlamıştır.41 “Barışı Koruma Gücü”, 30 Aralık’-
ta Lefkoşa’daki çarpışmaları durdurmak üzere iki taraf arasına girerek, 
Türk ve Rum bölgelerini ayıran ve “Yeşil Hat”42 (Green Line) olarak ad-
landırılan güvenlik şeridinde konuşlanmıştır. 

Diğer taraftan, 31 Aralık 1963 tarihinde SSCB (Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliği) Türkiye’ye, Türkiye’nin ada üzerinde yapmış olduğu 
“ihtar uçuşları”nı protesto eden fakat çok sert olmayan bir nota vermiş-
tir.43 Üç devletin “müşterek müdahale gücü”nün adada konuşlanması, 
çatışmaların şiddetini azaltmakla birlikte çatışmaların sürmesini sonlan-
dıramamıştır. Böylelikle, Aralık 1963’te başlayan ve farklı ivmelerle 1964 
yazında doruğa tırmanacak olan 1963-1964 Kıbrıs Krizi’nin birinci evresi 
bu şekilde tamamlanmış oluyordu. 

4.2. Krizin İkinci Evresi: Londra Konferansı (15-21 Ocak 1964), 
Türkiye’nin Kıbrıs’a Müdahale Kararı Alması ve  
Johnson Mektubu (16 Mart - 5 Haziran 1964) 

“Barışı Koruma Gücü”nün adada görev yapmaya başlamasında sonra, 
adada ortaya çıkan durumu görüşmek üzere Yunanistan, üç “garantör 
devlet”in dışişleri bakanlarının görüşmesini teklif etmiştir. Ancak, Türki-
ye, adadaki durumun vahametini göz önünde tutarak, görüşmelerin baş-
layabilmesi için çatışmaların durdurulmasını ön koşul olarak ileri sür-
müştür. Bunun üzerine, İngiltere girişimde bulunarak tarafları Londra’-
da yapılacak bir konferansta durumu görüşmeye davet etmiştir. Yuna-
                                                           
41 Gönlübol ve diğerleri, Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1990), s. 378. 
42 “Yeşil Hat”, “Barışı Koruma Gücü” komutanı General Peter Young tarafından harita üze-
rinde yeşil bir kalemle çizildiği için bu adla anılmıştır. Uygulamada bu hat adada iki toplu-
mun ve iki ayrı yönetimin fiilen ayrılmasına da bir başlangıç teşkil etmiştir. 1974 Kıbrıs Ba-
rış Harekâtı sonrasında “Attila Hattı” olarak da adlandırılan “Yeşil Hat”, günümüzde Kıbrıs 
Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarını fiili olarak ayırmaya devam etmektedir. Bkz. Mirbagheri, 
Historical Dictionary of Cyprus, p. 72. 
43 Kriz sırasında SSCB’nin tutumuyla ilgili olarak daha geniş bilgi için bkz. Aysel Aziz, 
“1964 Yılında Kıbrıs Buhranı ve Sovyetler Birliği”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakül-
tesi Dergisi, C. 24, Sayı: 3, s. 167-210, (Eylül 1969). 
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nistan’ın teklifine olumsuz yanıt veren Türkiye, İngiltere’nin bu teklifini 
kabul etmiştir.44 

15 Ocak 1964’te başlayan Londra Konferansı’nda taraflar çözüm öne-
rilerine ilişkin tezlerini ortaya koymuşlardır. Türk tarafının tezini ortaya 
koyan Rauf Denktaş (ki bu tez daha sonra Türkiye’nin “resmi tez”i haline 
gelecektir), 1959 Antlaşmaları’yla sağlanan çözümün Kıbrıslı Türklerin 
güvenliğini sağlayamadığını ve dolayısıyla fiili güvencelere ihtiyaç oldu-
ğunu ileri sürmüştür. Bu fiili güvencelerden biri, coğrafi olarak ayrılmış 
ve zorunlu nüfus mübadelesini gerçekleştirmiş iki toplumlu federal bir 
devletin oluşturulmasıydı. Bunun anlamı, Türkiye’nin “taksim” tezini bir 
başka biçimde yeniden gündeme getirmesi demekti.45 Fiili güvencelerin 
ikincisi ise, Rum saldırılarına karşı daha etkili güvenlik tedbirlerinin 
alınması, yani Türkiye’nin (“garantör devlet” olarak) adaya daha sağlam 
bir şekilde ayak basmasıydı.46 Yunan tarafının tezini ortaya koyan Glaf-
cos Clerides ise, çoğunluğun çıkarlarına uygun ve teknik olarak uygu-
lanması bir öncekinden daha kolay yeni bir anayasanın hazırlanıp yü-
rürlüğe konmasını47 ve “tam bağımsızlık” talebini ileri sürmüştür.48 Ta-
rafların görüşleri arasındaki bu uçurum, konferansın 21 Ocak’ta fiilen 
kesilmesi sonucunu doğurmuştur. Bunun üzerine, Kıbrıs’a 10.000 kişi-
lik bir NATO kuvvetinin gönderilmesi ve bu kuvvetin adada düzen ve gü-
venliğin sağlaması hususunda bir İngiliz-Amerikan planı49 ortaya atıl-
mıştır. Türkiye tarafından kabul edilen bu plan, Makarios tarafından 
reddedilince50 konferans tam bir başarısızlıkla sonuçlanmıştır.51 Makari-
                                                           
44 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 724. 
45 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 724. 
46 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 787. 
47 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 724. 
48 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 787. 
49 Bkz. Keesing’s Contemporary Archives, 1963-1964, pp. 20116-20117. Gerek Londra Kon-
feransı, gerekse konferansta ortaya atılan NATO planı SSCB tarafından tepkiyle karşılan-
mıştır. SSCB lideri Kruşçev, Kıbrıs’ın bağımsızlığını korumanın NATO’nun değil, BM Güven-
lik Konseyi’nin sorumluluğu içinde olduğuna dikkat çekerek, Yunanistan, Türkiye ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ne verdiği notalarla plana sert tepki göstermiştir. SSCB lideri Kruşçev’e göre, 
askerî bloklar karşısında “bağlantısız” politika izleyen Kıbrıs Cumhuriyeti, NATO güçleri ta-
rafından “de facto” olarak işgal edilmek isteniyordu. Bkz. George Harris, Troubled Allience: 
Turkish-American Problems in Historical Perspective (1945-1971), American Enterprise Insti-
tue for Policy Research, pp. 57-59, Washington 1972; Sarıca vd., Kıbrıs Sorunu, s. 61. 
50 “Bağlantısızlık stratejisi” temelinde bir dış politika izlemekte kararlı olan ve bu bağlamda 
soruna “Bağlantısız Ülkeler” ile SSCB’nin ağırlıklarının hissedildiği BM zemininde çözüm 
bulunmasını Kıbrıs Rum tarafının çıkarları açısından daha uygun gören Makarios, yalnızca 
bir BM gücüne razı olabilirdi. 
51 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 787. Kriz karşısında İngiltere’nin tutumu dikkat çe-
kicidir. İngiltere, Garanti Antlaşması’nı imzalayan devletlerden biri olduğu halde, krize fazla 
bulaşmamaya özen göstererek, adaya bir NATO kuvveti konuşlandırılması teklifiyle de ABD’-
yi işin içine çekmeye çalışmıştır. İngiltere’nin bu tutumu karşısında Türkiye de ABD’yi Yu-
nanistan üzerinde baskı oluşturabilecek bir devlet olarak devreye sokmaya çalışmışsa da, 
ABD de Türkiye ile Yunanistan arasında haklı-haksız ayırımı yapmamaya dikkat ederek me-
seleye bulaşmaktan kaçınmıştır. 
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os’un bu teklifi reddetmesinde SSCB’den almış olduğu desteğin de payı 
büyüktür. Zira SSCB lideri Kruşçev 7 Şubat 1964 tarihinde, ABD, İngil-
tere, Fransa, Yunanistan ve Türkiye’ye gönderdiği notalarda, adaya bir 
NATO kuvveti gönderilmesi konusunda yapılan bu girişimi kınayan bir 
tavır takınarak, SSCB’nin bu duruma kayıtsız kalamayacağını bildirmiş-
tir. Başbakan İsmet İnönü, SSCB’nin bu notasına cevap olarak 1959 Zü-
rih ve Londra Antlaşmaları’nın maddelerini savunmuş ve bu antlaşmala-
rın geçerliliği üzerinde durmuştur.52 

Kıbrıs’ta Rumların Türklere karşı saldırılarının devam etmesi üzerine, 
Türkiye 15 Şubat 1964’te adaya müdahale etmeyi düşünmüştür. Bu du-
rumun krizi daha da şiddetlendireceğinden endişe eden İngiltere ise aynı 
tarihte BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi’ne başvurmuş ve Gü-
venlik Konseyi 4 Mart 1964’te sekiz maddeden oluşan 186 (1964) sayılı 
kararı almıştır.53 Söz konusu karar, ilgili devletlerden ve Kıbrıs Türk ve 
Rum taraflarından,54 barışı ve güvenliği bozacak hareketlerden kaçınma-
larını isterken, Kıbrıs’ta bir BM “Barış Gücü”nün kurulmasını ve soruna 
çözüm bulunmasını sağlamak amacıyla BM Genel Sekreteri’nin bir ara-
bulucu tayin etmesini öngörüyordu. 

Karar sonrasında, Kıbrıs’ta konuşlandırılacak olan barış gücü UNFI-
CYP55 (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus/BM Kıbrıs Barış 
Koruma Gücü) adaya gelmeden önce, Kıbrıs Rumları avantajlı bir duru-
ma geçmek için yeniden saldırıya geçmişlerdir. Türkiye, 13 Mart 1964’te, 
Makarios’a bir nota göndererek, Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıların 
durmaması halinde, Kıbrıs Türk toplumunun haklarının, can ve mal gü-
venliğinin Türkiye tarafından korunacağını bildirmiştir. Böylelikle, Tür-
kiye’nin bir askerî müdahaleye hazırlandığı havası verilerek, ABD’nin bu 
müdahale yapılmadan önce Rumlara baskı yapması hedeflenmekteydi. 
Fakat, ABD yönetimi yine hareketsiz kalmıştır.56 Bunun üzerine İnönü 
                                                           
52 Bkz. Aziz, “1964 yılında Kıbrıs Buhranı ve Sovyetler Birliği”, s. 175-176. 
53 Kararın metni için bkz. Yearbook of the United Nations, 1964, pp. 164-169; Keesing’s 
Contemporary Archives, 1963-1964, p. 20119; Nihat Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler 
İçinde Kıbrıs, Ajans-Türk Matbaacılık, s. 253-255, Ankara, t. y. 
54 BM Güvenlik Konseyi’nin 186 (1964) sayılı kararında “Kıbrıs Hükümeti” ifadesinin yer al-
ması, Makarios’un liderliğindeki Kıbrıs Rum Yönetimi’nin “meşru hükümet” olarak kabul 
edilmesine dayanak oluşturmuştur ve bu husus bugüne kadar uluslararası platformlarda 
Kıbrıs ile ilgili sürdürülen tüm görüşmelerde Kıbrıs Rum Yönetimi’nin elindeki en büyük koz 
olagelmiştir. 
55 UNFICYP, BM’ye bağlı olarak dünyanın çeşitli yerlerinde barışı koruma operasyonları yü-
rüten barış güçleri arasında en eski dördüncü barış gücüdür ve görevini halen sürdürmek-
tedir. 1964’te toplamda 6411 kişiden oluşan sivil ve askeri personelle (Avusturya, Avustral-
ya, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Hindistan, İngiltere, İrlanda, İsveç, Yeni Zelanda) görev 
yürüten UNFICYP, 30 Nisan 2007 tarihi itibariyle bu görevini 917 personelle (Arjantin, 
Avusturya, Kanada, Hırvatistan, Macaristan, İngiltere, Slovakya, Bosna-Hersek, El Salvador, 
Hindistan, İrlanda, İtalya, Hollanda) sürdürmektedir. Bkz. Mirbagheri, Historical Dictionary 
of Cyprus, p. 168. 
56 Çağrı Erhan, “ABD ve NATO’yla İlişkiler (1960-1980)”, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Sava-
şından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, C. I, (1919-1980), s. 685. 
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Hükümeti adaya müdahale tehdidinde bulunarak 16 Mart 1964’te 
TBMM’nin 93 sayılı kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri’ni kullanma konu-
sunda yetki almıştır.57 Kararın hemen öncesinde, 14 Mart 1964’te UNFI-
CYP aceleyle adaya sevk edilmeye başlanmış 27 Mart 1964’te bu sevk ta-
mamlanmıştır. Bu arada, BM Genel Sekreteri U Thant, Finlandıyalı dip-
lomat Sakari Tuomioja’yı da arabuluculuk görevine atamıştır. 

UNFICYP’nin adada göreve başlamasından sonra, 4 Nisan 1964’te 
Makarios 1959 Antlaşmaları’nın ayrılmaz bir parçasını oluşturan “İttifak 
Antlaşması”nı feshettiğini açıklamıştır. Türkiye’nin Kıbrıs’la olan bağları-
nı koparmayı amaçlayan bu feshi Türkiye kabul etmemiştir. Diğer taraf-
tan Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreou, Nisan ayının ortalarında 
yayınladığı on maddelik bir bildiride,58 Yunanistan’ın, “Helenizm”in Kıb-
rıs’taki halk mücadelesini desteklediğini, 1959 Antlaşmaları’nın yürüme-
diğini ve durumu çıkmaza soktuğunu belirterek, Makarios’un fesih eyle-
mini desteklediğini açıklamıştır.59 Diğer taraftan, Kıbrıs’taki EOKA üyele-
ri Atina’da bulunan Grivas’la temasa geçerek, kendisini “Kıbrıs İçin Ulu-
sal Konsey”in başkanlığına getirmişlerdir. Grivas’ın çabaları sonucunda 
Yunan askerleri adaya gizlice girmeye başlarken; buna mukabil, Kıbrıs 
Türk toplumu içinde de TMT (Türk Mukavemet Teşkilatı) harekete geçiri-
lerek ve Anadolu’dan silah getirilmesine çalışılmıştır. Böylelikle, adada 
iki toplum sürekli olarak silahlanmaya başlamıştır.60 

Mayıs ayında Makarios’un, Kıbrıs’taki mecburi askerlik sistemini ihdas 
etmesi, Rumları askere almaya başlaması ve dışarıdan ağır silahlar satın 
alması durumu daha da gerginleştirmiştir.61 Kıbrıs’ta durumun sürekli 
olarak gerginleşmesi Türk kamuoyunun İnönü Hükümeti üzerindeki bas-
kılarının artmasına yol açmıştır. Ancak kendi içinde sorunlu bir koalisyon 
                                                           
57 1961 Anayasası’nın 66. maddesi uyarınca TBMM’nin almış olduğu bu karar, “gizli otu-
rum”da alınmış olduğu için açıklanmamıştır. Söz konusu kararın ismi “16 Ağustos 1960 ta-
rihinde Lefkoşa’da Türkiye, Yunanistan, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda ile Türkiye Arasın-
da İmzalanan Anlaşmalar Uyarınca Kıbrıs’a Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Gönderilmesine İzin 
Verilmesine Dair TBMM Kararı” şeklindedir. Bkz. “Meclis’e Gelen 18. Tezkere Olacak”, Hürri-
yet, 10 Şubat 2003, (Çevrimiçi) http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2003/10/02/351513.asp, 
5 Ağustos 2010. 
58 Bildirinin metni için bkz. Sarıca vd., Kıbrıs Sorunu, s. 65. 
59 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 788; Sarıca vd., Kıbrıs Sorunu, s. 65. Nisan ayında 
Atina’yı ziyaret eden Makarios ile Papandreou arasında varılan anlaşma uyarınca, Kıbrıs so-
rununa NATO içinde ya da ikili görüşmelerle değil, BM zemininde çözüm aranacak ve nihai 
hedef “enosis” olacaktı. Ayrıca, Türkiye’den gelecek olası bir müdahale karşısında Yunanis-
tan Kıbrıs hükümetine yardım edecekti. Bu çerçeve içinde, Yunanistan Kıbrıs’a kaçak olarak 
20.000 asker ve silah yardımı göndermeye başlayacaktır. Bkz. Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler 
(1960-1980)”, s. 726. 
60 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 725. 1964 yılıyla birlikte yaşanan gelişmeler, 
adada fiilen iki ayrı yönetimin ortaya çıkmaya başladığını göstermektedir. Nitekim, Cumhur-
başkanı yardımcısı Fazıl Küçük, makam arabasındaki “cumhurbaşkanı yardımcısı” forsunu çı-
karırken, Türk bakanlar da kabine toplantılarına katılmamaya başlamışlardır. Keza, Türk po-
lisler üniformalarındaki “Kıbrıs Cumhuriyeti” apoletlerini sökerken, Kıbrıslı Türkler ayrı posta 
idaresi kurmuşlardır. Bkz. Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 723. 
61 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 788. 
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hükümetiyle birlikte ordunun da adaya yapılacak bir çıkartma harekâtına 
hazırlıklı olmayışı gerçekliği karşısında, Başbakan İsmet İnönü mevcut 
uluslararası koşullarda bir askerî harekâta sıcak bakmamaktaydı. 

Türkiye’nin bütün çabalarına rağmen 1964’ün Nisan ve Mayıs ayla-
rında da Kıbrıs’ta çatışmalar devam etmiştir. Durumun vehameti karşı-
sında İnönü Hükümeti, 2 Haziran 1964 tarihinde gerçekleştirilen MGK 
toplantısında adaya askerî müdahalede bulunma kararı almıştır. Türki-
ye’nin bu kararı almasındaki temel amaç, adaya yapılacak çıkartmayla 
Makarios’a isteklerini kabul ettirebilmekti. Dışişleri Bakanı Feridun Ce-
mal Erkin’in karşı çıkmasına rağmen, bu karardan ABD Büyükelçisi 
Raymond Hare de bilgilendirilmiş, Hare de bu durumu Washington’a ak-
tarmıştır. Türkiye’nin Kıbrıs’a yapacağı muhtemel bir çıkartmanın önlen-
mesi amacıyla, ABD Başkanı Lyndon B. Johnson’un direktifiyle hareket 
geçen Hare, 4 Haziran’da Başbakan İnönü’yle bir görüşme yapmış, an-
cak Başbakan İnönü Türkiye’nin çıkartma kararında ısrarlı olduğunu 
belirtmiştir. Bunun üzerine Büyükelçi Hare, İnönü’den yirmi dört saatlik 
bir süre isteyerek Washington’la temasa geçmiştir. Bu süre içinde 
ABD’nin 6. Filo’suna bağlı bir birlik Türkiye ile Kıbrıs arasına konuşlan-
dırılarak herhangi bir müdahaleye engel olunması düşünülmüştür.62 

Kıbrıs’a Türk askerînin çıkması için 7 Haziran 1964 tarihi planlan-
mıştı.63 Başbakan İnönü, NATO’nun güneydoğu kanadında müttefikler 
arası bir çatışmaya Washington’un izin vermeyeceğini, Yunanistan ve 
Kıbrıs üzerinde baskı yaparak sorunu çözeceğini ümit ediyordu.64 An-
cak, İnönü’nün bu beklentisi, 5 Haziran 1964’te ABD Başkanı John-
son’un imzasını taşıyan65 ve oldukça ağır ve tehditkâr ifadeler içeren 
“Johnson Mektubu”yla66 boşa çıkmıştır.67 “Johnson Mektubu”, yalnız Kıb-
                                                           
62 Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkilerinde Kıbrıs, 21. Yüzyıl Yayınları, s. 177, Ankara 2000. 
63 Armaoğlu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi, s. 788; Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıb-
rıs, s. 300. 
64 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 726. 
65 “Johnson Mektubu”, ABD Dışişleri Bakanı Dean Rusk, Harlan Cleveland ve Joseph J. Sis-
co tarafından kaleme alınmıştır. Dışişleri Bakanı yardımcısı George Ball, “The Past Has 
Another Pattern: Memories” adlı kitabında, bu mektubu incelediği zaman, mektubun diplo-
matik unsurlar açısından gerçekten sert ifadeler içerdiğini ve Dışişleri Bakanı Rusk’a “... sa-
nırım mektup İnönü’yü işgalden vazgeçirebilir, fakat mektubu gönderdikten sonra İnönü’yü ta-
vandan aşağı indirebileceğimizi bilmiyorum” dediğini, buna karşılık Rusk’un da, “Bu senin 
sorunun olacak” dediğini söylemektedir. Bkz. George Ball, The Past Has Another Pattern: Me-
mories, W. W. Norton, p. 350, New York 1982. 
66 Johnson’un mektubunun İngilizce metni için bkz. Foreign Relations of the United States, 
1964-1968 (Cyprus; Greece; Turkey), Vol. XVI, United States Government Printing Office, pp. 
107-110, Washington 1999. 
67 “Johnson Mektubu”, Türk dış politikasını ve Türk-Amerikan ilişkilerini uzun yıllar etkile-
yen ve ikili ilişkilerde Truman Doktrini’nin (1947) başlattığı yakınlık dönemini tersine çevi-
ren bir dönüm noktası olmuştur. Türk kamuoyu, “Johnson Mektubu”nun gönderildiğini 6 
Haziran 1964 tarihinde Beyaz Saray’dan yapılan bir açıklamayla öğrenmesine rağmen, ka-
muoyuna mektubun içeriğine dair bilgi verilmemiş, sadece Başkan Johnson’un görüşmek 
üzere İnönü’yü Washington’a davet ettiği bildirilmiştir. İçeriği uzun süre kamuoyundan bir 
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rıs Sorunu için değil aynı zamanda Türkiye’nin Batı Bloku içerisinde iz-
lemekte tüm dış politikası açısından ve Türk-Amerikan ilişkileri açısın-
dan adeta bir “bomba” etkisi yaratmıştır. Mektupta, Kıbrıs’a yapılacak 
olası bir müdahalenin NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan arasında-
ki gerginliği daha da arttıracağına, SSCB’nin Türkiye’ye bir müdahalesi 
halinde de NATO’nun Türkiye’yi savunmada çekimser kalabileceğine, 
ABD’nin Türkiye’ye 12 Temmuz 1947 tarihli “Askerî Yardım Antlaşma-
sı”yla verdiği malzeme ve silahların Kıbrıs’ta kullanılmamasına izin veril-
meyeceği hususlarına sert ifadelerle dikkat çekilirken, konuyu görüşmek 
üzere Başbakan İnönü Washington’a davet ediliyordu.68 Türk dış politi-
kasında “soğuk duş etkisi” yaratan bu mektup, Türkiye’nin Kıbrıs’a mü-
dahalesinden vazgeçmesinin de resmi gerekçesini oluşturmuştur. Böyle-
likle, Aralık 1963’ten bu yana tam 4 kez (25 Aralık 1963, 15 Şubat 1964, 
13 Mart 1964, 7 Haziran 1964) Kıbrıs’a müdahale etmeyi düşünen/mü-
dahale etme kararında olan Türkiye, bu müdahale fikrinden/kararından 
10 yıl süreyle vazgeçmek durumunda kalmıştır.69 

Başbakan İnönü, “Johnson Mektubu”na, 13 Haziran 1964 tarihinde 
çok daha uzun ve kapsamlı fakat yumuşak üslup taşıyan bir mektupla ce-
vap vermiştir. Söz konusu mektupta, İnönü, Johnson Mektubu’nun yazılış 
                                                                                                                                        
sır gibi saklanan “Johnson Mektubu” yaklaşık 1,5 yıl sonra 13 Ocak 1966 tarihinde ilk defa 
“Hürriyet” gazetesine sızdırılarak tam metin olarak yayınlanmış ve kamuoyunda büyük tep-
kiyle karşılanmıştır. Bunun üzerine hükümet 14 Ocak 1966 tarihinde mektubu ve bu mek-
tuba karşı İsmet İnönü’nün cevabi mektubunu (13 Haziran 1964 tarihli) tüm basına vermiş-
tir. Mektubun, Türk dış politikası ve Türk-Amerikan ilişkileri açısından doğurduğu sonuçlar 
şöyle özetlenebilir: Öncelikle, SSCB’nin Türkiye’ye saldırması halinde NATO’nun Türkiye’yi 
savunmayabileceğinin ima edilmesi, NATO’nun Türkiye’nin güvenliğini ne kadar sağladığı 
sorusunun gündeme gelmesini sağlayarak, Türkiye’nin NATO’dan ayrılmasını savunan gö-
rüşlerin kamuoyunda daha çok destek bulmasına yol açmıştır. İkinci olarak, mektup, Türk 
dış politikasında çok yönlülüğe geçişe kapı aralayarak, SSCB başta olmak üzere Türkiye’nin 
“Üçüncü Dünya Ülkeleri”yle uzun yıllardır alt düzeyde tuttuğu siyasi ve ekonomik ilişkilerini 
geliştirmenin yollarını aramasını sağlamıştır. Üçüncü olarak, Türkiye, uluslararası platform-
da ABD’nin her girişiminin sorgusuz desteklenmesini bir kenara bırakarak, bu girişimleri 
Türk dış politikasının ilke ve amaçları çerçevesinde sorgulamaya başlamıştır. Dördüncü ola-
rak, Türk kamuoyunda ABD’ye ve ABD’nin Türkiye’deki askeri varlığına karşı çıkan akımlar 
güç kazanmaya başlamıştır. Beşinci olarak, Türkiye, ABD’nin öncülüğünde NATO içinde ku-
rulan yeni askeri yapılanmalara üyelik konusuna ihtiyatlı yaklaşmaya başlamıştır. Altıncı 
olarak, Türk ordusunda kullanılan silahların büyük bölümünün ABD kaynaklı olmasının, 
Türkiye’nin savunma ve güvenlik perspektifi üzerinde yarattığı/yaratacağı olumsuzluklar bu 
mektupla ortaya çıktığından; Türkiye, bir yandan silah satın aldığı ülke sayısını arttırmaya 
başlarken, diğer yandan, yerli silah sanayinin geliştirilmesine ve donanmanın bir çıkarma 
harekâtını gerçekleştirebilecek donanıma sahip olması yönündeki çalışmalara hız vermiştir. 
Bkz. Erhan, “ABD ve NATO’yla İlişkiler (1960-1980)”, s. 689-690. 
68 Bkz. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Sayı: 16 (Ocak 1966), s. 100-103; Erim, Bildiğim ve Gör-
düğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s. 304-309; Sarıca vd., Kıbrıs Sorunu, s. 394-397. 
69 Haluk Şahin, Gece Gelen Mektup adlı kitabında, ABD’nin, Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahale et-
mesini engellemesini bizzat Başbakan İnönü’nün bilinçli olarak istediğini ileri sürmektedir. Şa-
hin’e göre, o tarihte Türkiye, Kıbrıs’a başarılı bir şekilde müdahale edebilecek askeri kapasiteye 
sahip değildi. Dolayısıyla, Başbakan İnönü, böyle bir müdahaleye kalkışmak yerine kalkışır gi-
bi görünmeyi tercih ederek, ABD’nin araya girerek müdahaleyi engelleyeceğini önceden tahmin 
etmiştir. Şahin’in bu iddiası tartışılabilir olmakla birlikte, o tarihte Türkiye’nin başarılı bir çı-
karma harekâtı açısından askerî kapasitesinin yeterli olmadığı ve hazırlıksız olduğu da çoğun-
lukla kabul edilmektedir. Bkz. Haluk Şahin, Gece Gelen Mektup, Cep Yayınları, İstanbul 1987. 
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tarzı ve içeriğinin ABD’nin Türkiye gibi bir müttefiki için hayal kırıklığı 
yarattığına; Türkiye’nin krizin başından beri ABD’yle danışma içerisinde 
olduğuna; Kıbrıs Rum Hükümeti’nin açıkça silahlanarak 1959 Antlaşma-
ları’na aykırı faaliyetlere giriştiği halde Türkiye’nin bütün uyarılarına rağ-
men ABD’nin bir şey yapmadığına; “Garantör devlet”lerden Yunanistan’ın 
sorumluluğunu yerine getirmediği gibi, Kıbrıs Rumlarının hukuk dışı faa-
liyetlerini savunduğuna ve teşvik ettiğine; Türkiye’nin BM örgütüne ve il-
kelerine saygılı olduğuna, ancak BM’nin faaliyetlerinin adada Türklere 
karşı yürütülen saldırıları durduramadığına; Türkiye’nin Kıbrıs’a müdaha-
lesi karşısında SSCB’nin bir saldırısına maruz kaldığı takdirde, NATO müt-
tefiklerinin savunma yükümlülükleri konusunda tereddütte kalabilecekle-
ri yönündeki düşüncenin NATO ittifakının mahiyeti ve temel ilkeleri konu-
sunda müttefikler arası büyük görüş farkları olduğunu ortaya çıkardığına 
dikkat çekerek Johnson’un görüşme teklifini kabul ettiğini bildirmiştir.70 

22-23 Haziran 1964’te Washington’da gerçekleştirilen İnönü-Johnson 
görüşmelerinden71 sonra yayınlanan ortak bildiride, ABD, 1959 Antlaş-
maları’nın devam ettiğini kabul ederek, anlaşmazlıkların görüşmeler yo-
luyla çözümlenmesi konusunda görüş birlikteliği içerisinde olunduğu 
mesajı verilmiş ve sorunun çözümünde ABD’nin eski dışişleri bakanla-
rından Dean Acheson aracı olarak tayin edilmiştir.72 

4.3. Krizin Üçüncü Evresi: Cenevre Konferansı (9 Temmuz -  
31 Ağustos 1964) ve Türkiye’nin Kıbrıs’ı Bombalaması  
(8-9 Ağustos 1964) 

Acheson’un arabulucuğuyla 9 Temmuz 1964’te Türkiye, Yunanistan, 
İngiltere heyetleri73 BM’nin arabulucusu Tuomioja’nın nezaretinde ve Ac-
                                                           
70 Başbakan İnönü’nün mektubu için bkz. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Sayı: 16 (Ocak 
1966), s. 103-110; Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s. 310-321; Sarıca vd., 
Kıbrıs Sorunu, s. 398-406. 
71 İnönü’nün Washington ziyareti devam ederken, Yunanistan Başbakanı Papandreou da 
Washington’a davet edilmiştir. Başkan Johnson, iki liderle ayrı ayrı görüşmüştür. 24 Haziran 
1964’teki Johnson-Papandreou görüşmesinde, Papandreou, Kıbrıs sorununun bir Türk-Yunan 
sorunu olarak algılanmasına karşı çıkarak, Makarios’un dışlandığı bir çözüm arayışını kabul 
etmeyeceklerini söylemiştir. Görüşmeler sırasında ABD Savunma Bakanı McNamara, Yunanis-
tan’a baskı uygulamak için, Türkiye’nin hava kuvvetlerinin Yunanistan’ı yerle bir edecek kadar 
etkili olduğunu ve Yunanistan’ın uzlaşmaz tavrını sürdürürse böyle bir durumda ABD’nin ha-
reketsiz kalacağını söylemesine rağmen; Papandreou, Türkiye’nin çok daha güçlü hava kuvvet-
leri olan bir başka ülkeye komşu olduğunu söyleyerek, bir çatışma durumunda SSCB’nin de 
çatışmaya dâhil olacağını ileri sürerek, Moskova’nın da artık NATO içi çatışmalarda bir koz ola-
rak ileri sürülebileceğini göstermiştir. Görüşme sonrasında yayınlanan ortak bildiride, arabu-
lucunun yetkisi teyid edilirken, soruna yeni bir çözüm şekli bulunmasının zorunlu olduğu ka-
bul edilmekteydi. Yunanistan, bu bildiriyle, Türkiye-ABD ortak bildirisinde dikkat çekilen 1959 
Antlaşmaları’nın tarafları bağlamaya devam ettiği yolundaki izlenimin silindiğini ileri sürmüş-
tür. Bkz. Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 727. 
72 Görüşmelerde, Türkiye’nin Kıbrıs’tan vazgeçmesine karşılık, Ege’deki Yunan adalarından 
birisinin Türkiye’ye verilmesi de gündeme gelmiş, ancak Türkiye bu öneriyi reddetmiştir. Was-
hington görüşmeleri için bkz. Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s. 323-336. 
73 Türk heyetine Nihat Erim, Yunan heyetine Nicolareisis başkanlık etmekteydi. 
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heson’un arabuluculuğunda Cenevre Konferansı’nda74 bir araya gelmiş-
lerdir. Görüşmelere Kıbrıs Hükümeti de davet edilmiş ancak Makarios 
bu teklifi reddetmiştir. Yunanistan’ın karşı çıkması nedeniyle iki heyet 
masa başında bir araya gelmeden yürütülen görüşmelerde, Acheson ta-
raflarla ayrı ayrı görüşerek önerileri karşılıklı olarak iletmiştir. Nihayet, 
14 Temmuz 1963’te “Acheson Planı”75 olarak adlandırılan çözüm planı 
taraflara sunulmuştur. Plan, hem “taksim” hem de “enosis” isteklerine 
yanıt veren, Türkiye’nin güvenlik kaygılarını gideren, adayı dolaylı olarak 
NATO’nun denetimine sokan ve Doğu Akdeniz’i “Batı”nın çıkarları açı-
sından güvenli hale getiren bir nitelikteydi. Ancak, plan, Yunanistan’ın 
Kıbrıs üzerinde bir baskı öğesi değil, Kıbrıs’ın Yunanistan üzerinde bir 
baskı öğesi haline dönüştüğü, ulusal ve uluslararası gücü giderek artan 
Makarios’un kendi rızası dışında bir çözümü kabul etmeyeceği gerçekle-
rini göz ardı etmişti. Makarios, planın gizli bir “taksim” olduğunu düşün-
mekteydi.76 Nitekim Makarios 12 Ağustos 1964’te planı resmen reddet-
miş77, dolayısıyla Yunanistan’ın plana karşı yanıtı da olumsuz olmuştur. 

Diğer taraftan, Cenevre Konferansı devam ederken, Kıbrıs’taki çatış-
malar da yeni bir boyuta taşınmıştır. 6 Ağustos 1964’te, Grivas komuta-
sındaki Rum askerlerinin TMT’nin denetimindeki Erenköy-Mansura böl-
gesine ağır silahlarla saldırıda bulunarak Erenköy’ü limana bağlayan yo-
lu (Kıbrıs Hükümeti, Kıbrıslı Türklere Anadolu’dan gönderilen silahların 
bu limandan geldiğini düşünmekteydi) denetim altına almak istemeleriy-
le karşılıklı çatışmalar patlak vermiştir. TMT kuvvetlerinin Erenköy’e çe-
kilmek zorunda kalmasıyla birlikte, “Rum Millî Muhafız Kuvvetleri” (Rum 
Millî Muhafız Ordusu) tarafından bu bölge abluka altına alınmış ve 
TMT’lilerin yaşamı ciddi manada tehlike altına girmiştir. UNFICYP’nin 
saldırıları önlemede yetersiz kalması Kıbrıs Türklerine yönelik tehlikeyi 
daha da arttırırken, TMT’liler ve bölgedeki Türkler için tek umut Türki-
ye’nin Rum mevzilerine havadan yapacağı bir müdahaleye kalmıştı. Bu 
gelişme üzerine Türkiye, BM ve NATO nezdinde girişimlerde bulunurken, 
hükümetin kararıyla 7 Ağustos’ta Türk savaş uçakları ada üzerinde “ih-
                                                           
74 Konferansla ilgili daha geniş bilgi için bkz. Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıb-
rıs, s. 347-410. 
75 Plana göre, Kıbrıs’ın kuzeydoğu ucundaki Karpas Yarımadası’nın egemenlik hakları Tür-
kiye’ye verilerek anavatanın ayrılmaz bir parçası sayılacak (adanın yaklaşık % 11’i) ve Kıb-
rıslı Türkler saldırıya uğradıkları takdirde buraya iltica edebilecek; Kıbrıs’ın Rumlar veya 
Yunanistan’ın egemenliğinde kalacak bölgesinde Türklerin çoğunlukta bulundukları iki ya 
da üç bölge özerkliğe sahip olacak ancak merkezdeki siyasal otoriteye karşı bağlılıkları ve 
sorumlulukları sürecek; adada yaşayacak Türkler için Lozan’daki Müslüman azınlığa ilişkin 
hükümler geçerli olacak ve bunun denetimi BM Uluslararası Adalet Divanı tarafından ata-
nacak bir komisyon tarafından yapılacak; Meis adası Yunanistan tarafından Türkiye’ye terk 
edilecekti. Plan için bkz. Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Sayı: 2 (1964), s. 6-7; Keesing’s Con-
temporary Archives, 1963-1964, p. 20269. 
76 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 727. 
77 Dışişleri Bakanlığı Belleteni, Sayı: 2 (1964), s. 7; Keesing’s Contemporary Archives, 1963-
1964, p. 20269. 
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tar uçuşu” yapmışlardır. Bu girişimlerin Grivas komutasındaki “Rum Mil-
lî Muhafız Kuvvetleri”nin ablukayı kaldırması ve çatışmaları sona erdir-
mesi noktasında etkili olmaması üzerine, 8-9 Ağustos’ta Türk savaş 
uçakları bu birliğin bulunduğu mevzileri bombalamaya başlamışlardır.78 
Bu bombardıman, Türkiye’nin Kıbrıs’a sınırlı ölçekte de olsa ilk müdaha-
lesidir. Bunun üzerine hem ABD hem de SSCB79 Türkiye nezdinde giri-
şimlerde bulunarak bombardımana son verilmesini isterlerken, BM Gü-
venlik Konseyi de 193 (1964) sayılı kararıyla80 taraflara ateşkes çağrısın-
da bulunmuştur. Makarios’un ablukayı kaldıracağını ilan etmesi üzeri-
ne, Türkiye de ateşkes çağrısını kabul ederek muhtemel bir “sıcak sa-
vaş”ın eşiğinden dönülmüştür.81 

Çatışmaların sona ermesiyle birlikte kesintiye uğramış olan Cenevre 
Konferansı 15 Ağustos 1964’te tekrar başlamış ve 20 Ağustos’ta taraflara 
üzerinde bazı değişiklikler yapılan “Acheson Planı”nın yeni hali sunul-
muştur. Buna göre, planın ilk halinde Türkiye’nin egemenliğine bırakı-
lan Karpaz Yarımadası, bu defa Türkiye’ye elli yıl süreyle kiralanarak 
burada (El Greco Burnu’nda 50 km2’lik bir alanda) askerî bir üs bulun-
durma hakkı tanıyordu. Türkiye, Yunanistan’ın tezlerine daha yakın 
olan bu değişikliği reddetmiş82 ve bunun üzerine konferans 31 Ağustos 
1964’te sonuç alınamadan sona ermiştir. Bütün bu gelişmelerin sonu-
cunda, Kıbrıs’taki çatışmalar, yerini, Kıbrıslı Rumların Kıbrıslı Türklere 
karşı uygulamaya koydukları ekonomik ambargo ve ablukaya bırakır-
ken;83 Yunanistan da Kıbrıs’a gizlice asker sevk etmeye başlamıştır.84 
                                                           
78 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 729. 
79 SSCB lideri Kruşçev, 9 Ağustos 1963’te Başbakan İnönü’ye bir mesaj göndererek, yumuşak 
sayılabilecek bir üslupla, Türkiye’nin Kıbrıs’a askeri saldırıda bulunmakla üzerine sorumluluk 
aldığını ve bombardımanların durdurulmasını istemiştir. Başbakan İnönü, 13 Ağustos’ta verdi-
ği cevapta, Rumların insanlı ve ahlak dışı davranışlarını gerekçe göstererek, SSCB’nin durumu 
anlayacağını ve Rumlar üzerindeki etkisini bu yönde kullanacağını ümit ettiğini ifade etmiştir. 
Diğer taraftan, bu bombardımanlar Yunanistan üzerinde etkili olmuş ve Atina ile Ankara ara-
sında bu konuda mesajlaşmalar olmuştur. SSCB ve Yunanistan’la gerçekleştirilen bu mesajlar 
için bkz. Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s. 385-392. 
80 Kararın metni için bkz. Yearbook of the United Nations, 1964. 
81 Fırat, “Yunanistan’la İlişkiler (1960-1980)”, s. 729. 
82 Bu teklifle ilgili olarak, Türk heyeti başkanı Nihat Erim, 26 Ağustos 1964’teki özel toplan-
tıda Acheson’un (söylediklerinin kayıt altına alınmamasını isteyerek) kendisine yaptığı bir 
öneriden bahsetmektedir. Buna göre Acheson, Erim’e: “Özel olarak, dostça söylüyorum, fazla 
kan dökmeden size ayrılan bölgeyi gidip askeri kuvvetle işgal edebilir misiniz? Eğer bunu ya-
pabilecekseniz, gidip alın. Amerikan 6. Filosu karşınıza çıkmaz. Tersine, sizi korur.” demiştir. 
Erim’in Ankara’ya aktardığı bu öneriye Başbakan İnönü “Ben öyle, yazarsan inkâr ederim, 
özel dost sözüdür gibi laflarla iş göremem... Amerikan Büyükelçisi gelir resmen söylerse, o za-
man ciddiye alır, durumu incelerim.” demiştir. Bkz. Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçin-
de Kıbrıs, s. 406. 
83 Kıbrıs Türklerine uygulanan ekonomik ambargo ve abluka, daha Cenevre Konferansı de-
vam ederken Makarios yönetiminin 17 Temmuz 1964’te aldığı kararla hayat bulmuştur. Söz 
konusu kararla, 25 çeşit stratejik malın İçişleri Bakanlığı’nın izni olmaksızın Kıbrıs Türkle-
rince satın alınması yasaklanırken, Kıbrıs Türk toplumuna Türk Kızılay’ı tarafından yardım 
olarak gönderilen malzemelerin ithalatına da kısıtlama getirilmiştir. Bkz. Bölükbaşı, Barışçı 
Çözümsüzlük, s. 130. 
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Eylül 1964’ten itibaren taraflar arasındaki bu “sessiz ateşkes”le birlikte 
Kıbrıs’taki gerilim (ekonomik ambargo ve ablukaya rağmen) görece yatış-
mış85 ve kriz sona ermiştir. 

5. Değerlendirme ve Sonuç 

1963-1964 Kıbrıs Krizi’nin ortaya çıkış süreci, Kıbrıs Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Makarios’un, Kıbrıs’ta 1959 Zürih ve Londra Antlaşma-
ları çerçevesinde 1960 Lefkoşa Antlaşmaları’yla kurulmuş bulunan ana-
yasal düzeni değiştirmek yönündeki isteklerinin, Türkiye ve Kıbrıs Türk-
leri tarafından kabul edilemez bulunmasından kısa bir süre sonra Kıb-
rıs’ta Türklere yönelik şiddet hareketleriyle başlamıştır. Sonradan ortaya 
çıkan belgelerden de anlaşıldığı üzere, bu şiddet eylemleri Kıbrıs’taki 
Türk toplumunu yok etmeye yönelik planlı ve örgütlü bir girişimdir. Kıb-
rıs’a self-determinasyon hakkının tanınması ve “enosis”in gerçekleştiril-
mesi amacıyla içeride ve dışarıda uygulanacak yöntemleri içeren ve “Ak-
ritas Planı” olarak adlandırılan bu plan, 1959 Zürih ve Londra Antlaşma-
larıyla Kıbrıs’ta kurulan statünün “de facto” olarak ortadan kaldırılması-
                                                                                                                                        
84 Andreas G. Papandreou’nun (Yorgo Papandreou’nun oğlu) Namlunun Ucundaki Demokra-
si adlı kitabında Yunanistan’ın 1959 Antlaşmaları’na aykırı olarak adaya asker sevk etmesi-
ni şu ifadelerle dile getirmektedir: “...Yunanistan’ın Kıbrıs’a yardım taahhüdü, Türkiye’nin 
adaya asker çıkarması halinde pek bir şey ifade etmeyecekti. Kıbrıs’ın savunmasına Yunanis-
tan’ın askeri yönden katkıda bulunması, bu katkıyı Türkler saldırmadan önce gerçekleştirme-
siyle mümkün olabilirdi. Gerçekten de, Yunanistan Kıbrıs’a el altından silah ve asker yollaya-
bilirse, bu, Türklerin işini zorlaştıracak ve adaya askeri müdahaleyi önleyecekti. Babam, Ma-
karios’a bu teklifi yaptı; O da kabul etti. Geniş çapta bir yardım harekâtı başladı. Bu yardım 
gizlice iletiliyordu. Silah ve asker dolu gemiler geceleri adaya yanaşıyor; sivil elbiseler giymiş 
gönüllüler Kıbrıs’a çıkarılıyor ve Kıbrıs birliklerine katılıyorlardı. Yardım harekâtı yazın ortala-
rına dek sürdürüldü. 20.000 kadar tam teçhizatlı subay ve er Kıbrıs’a çıkarıldı. Bunlar, Türk-
lerin Kıbrıs’ı ziyaret etmelerini önleyecek kararlı bir savunma kuvveti oluşturdular. Bir yandan 
da, Yunan hükümetinin Washington ve New York’ta pazarlık gücünü yükseltiyorlardı.” Bkz. 
Andreas G. Papandreou, Namlunun Ucundaki Demokrasi, 2. bs., Çev. Semih Koray, M. Emin 
Yıldırım, Bilgi Yayınları, s. 164, Ankara 1991. 
85 Bu görece yatışmaya rağmen, BM’nin (arabulucu Tuomioja’nın ölmesi üzerine) Kıbrıs için 
görevlendirdiği yeni arabulucu Ekvator’lu diplomat Galo Plaza’nın hazırlayıp ve Mart 1965’te 
BM Genel Sekreteri’ne sunduğu rapor sorunun yeniden alevlenmesine yol açmıştır. Rapora, 
göre Aralık 1963’ten bu yana meydana gelen olaylar, adada 1959 Antlaşmaları’yla sağlanan 
düzene geri dönülmesini psikolojik ve siyasi bakımdan imkânsız kılmaktaydı. Bu nedenle 1959 
Antlaşmaları’nın uygulanması artık mümkün değildi. Plaza’ya göre, self-determinasyon hakkı-
na sahip (ancak başka bir devletle birleşmeme yükümlülüğünü de taşıyan) tam bağımsız bir 
Kıbrıs devleti kurularak sorun çözülebilirdi. Rapor, BM Genel Kurulu’nda ele alındığı takdirde, 
çıkabilecek kararın taşıyacağı olumsuzlukları göz önünde bulunduran Türkiye, “Bağlantısız Ül-
keler” nezdinde girişimlerde bulunmaya başlamıştır. Nihayet, 16 Aralık 1965’te BM Genel Ku-
rulu, Kahire Konferansı (10 Ekim 1964) ve Galo Plaza’nın raporunu göz önünde tutarak 2077 
(XX) sayılı kararı (5 olumsuz, 54 çekimser, 47 olumlu oyla) almıştır. Bu karar, Kıbrıs Cumhuri-
yeti’ni BM’nin eşit bir üyesi olarak tam egemenlik ve bağımsızlık hakkı bulunduğuna dikkat 
çekerek, tüm üye devletlerin buna saygı göstermek ve herhangi bir müdahalede bulunmaktan 
kaçınmak durumunda olduğunu belirtiyordu. Türkiye ile birlikte ABD, İran, Arnavutluk ve Pa-
kistan’ın olumsuz oy verdiği bu karar, BM’nin Kıbrıs’la ilgili aldığı kararlar içerisinde, Kıbrıslı 
Türkler ve Türkiye açısından en olumsuz kararların başında gelmektedir. Galo Plaza’nun rapo-
ru ve BM Genel Kurul kararının metni için bkz. UN Security Council Offical Records, Document 
S/6552, January-March 1965, pp. 199-252; Yearbook of the United Nations, 1965, p. 213. Ka-
rarla ilgili değerlendirme için bkz. Sönmezoğlu, II. Dünya Savaşı’ndan Günümüze Türk Dış Poli-
tikası, s. 318-320; Sarıca vd., Kıbrıs Sorunu, s. 224-226. 

127



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 26

nı ve Kıbrıs Türklerinin “azınlık” statüsüne indirgenmesini hedeflemek-
teydi. Söz konusu plan, 21 Aralık 1963 günü başlayan yerel çatışmalarla 
uygulamaya safhasına geçerken, tarihe “1963 Kanlı Noel Olayları” olarak 
geçecek silahlı şiddet eylemleri de “1963-1964 Kıbrıs Krizi”nin başlangı-
cını oluşturmuştur. Bu çatışmalar aynı zamanda, yoğunlukları farklı da 
olsa aralıklarla adada 11 yıl sürecek olan şiddet sarmalının da başlangı-
cını teşkil etmesi yönünden önemlidir. 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, 1963-1964 Kıbrıs Krizi, göreli 
olarak uzun bir zaman dilimine yayılan (Aralık 1963-Ağustos 1964) ve 
farklı ivmeler taşıyan bir krizdir. Krizin hem bu özelliği hem de krizin öz-
gül şartları dikkate alındığında, Türkiye’nin krizi zorlayıcı diplomasiyle 
çözme stratejisi büyük ölçüde rasyonel bir tercih olarak karşımıza çık-
maktadır. Türkiye bu stratejisini bir yandan diplomatik süreçleri işlet-
mek, diğer yandan da mecbur kalındığı takdirde fiili güç kullanımının 
gerektireceği askerî hazırlıkları olanakları ölçüsünde yapmak üzerine 
kurmuştur. Bu çerçevede, Türkiye’nin kriz sırasında oluşturduğu ve uy-
gulamaya soktuğu zorlayıcı diplomasisi, söylem düzeyinde dile getirilen 
“güç kullanma tehdidi”nin, eylem düzeyinde de kararlılığını gösterecek ve 
inandırıcılığı arttıracak şekilde somut uygulamaların ortaya konulmasını 
ve hazırlıkların yapılmasını içermektedir. Ancak burada hemen şunu be-
lirtmek gerekir ki, Türkiye’nin bu kriz sırasındaki temel yönelimi, askerî 
güç kullanımına başvurmak ve sonuçta topyekûn bir savaşa yol açacak 
ölçüde sert bir tepki göstermek değildir. 

Krizin başlangıcından itibaren elde edilmeye çalışılan şey, 1959 Zürih 
ve Londra Antlaşmaları’nın tek yanlı eylemler ve kararlarla değiştirilme-
sini Türkiye’nin kabul etmeyeceğini muhataplarına kabul ettirmek ve 
adada yaşayan Kıbrıs Türk toplumunun haklarını güvence altında tuta-
bilmektedir. Türkiye bu hedefi elde etmeye yönelik olarak diplomatik gi-
rişimlerini sürdürürken, adadaki Türk toplumuna yönelik şiddet eylem-
lerinin sona erdirilememesi durumunda devreye sokmak üzere sınırlı öl-
çekte askerî güç kullanımını da içeren bir zorlayıcı diplomasi stratejisini 
de gerçekleştirmeye çalışmıştır. Diğer bir deyişle, Türkiye zorlayıcı diplo-
masi stratejisini, hem askerî hem de siyasal açıdan karşılaşacağı tepkile-
ri ve kayıpları en aza indirecek bir fayda-maliyet analizi çerçevesinde ve 
istediği sonucu da alabilecek şekilde oluşturmaya çalışmıştır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’nin bu zorlayıcı diplomasi stra-
tejisinin temel amacı, 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları çerçevesinde 
oluşturulan ve 1960’ta Lefkoşa Antlaşmaları’yla birlikte Kıbrıs’ta işlerlik 
kazanan anayasal düzeni korumak ve adada yaşayan Kıbrıs Türklerinin 
güvenliğini sağlamaktır. Türkiye, bu amacını gerçekleştirmek üzere ortaya 
koyduğu/koymayı düşündüğü askerî nitelikteki eylemlerinin uluslararası 
hukuka uygunluğunu da 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları çerçevesinde 
“Garanti Antlaşması”nın kendisine tanıdığı hakka dayandırmıştır. 
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Kriz sırasında yönetimde bulunan Başbakan İsmet İnönü’nün liderli-
ğindeki hükümet (Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)-Bağımsızlar koalisyo-
nu) adada yaşayan Türklere karşı girişilen şiddet hareketlerinin artması 
karşısında diplomatik girişimlerini sürdürmenin yanında, “Garanti Ant-
laşması”nın 4. maddesinin kendisine tanıdığı hakka dayanarak gerekti-
ğinde devreye sokacağı fiili güç kullanımının iç hukuktaki yasal dayana-
ğını oluşturabilmek için de 1961 Anayasası’nın 66. maddesi çerçevesin-
de 16 Mart 1964 tarihinde TBMM’den “silahlı kuvvetleri kullanmak” ko-
nusunda yetki almıştır. Dolayısıyla, uluslararası hukuktan ve antlaşma-
lardan kaynaklanan bir hakkın kullanımı konusundaki yasallık, iç hu-
kuk zemininde de oluşturulmuştur. 

Diğer taraftan, burada bir hususa açıklık getirmekte fayda vardır: 1961 
Anayasası’nın 66. maddesinin düzenleniş biçimine bakıldığında, hüküme-
tin TBMM’den izin ve yetki almasına gerek olmadığı da söylenebilir. Zira, 
1961 Anayasası’nın 66. maddesinin 

“Milletlerarası hukukun meşru saydığı hallerde savaş hali ilanına ve 

Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası andlaşmaların veya milletler-

arası nezaket kurallarının gerektirdiği haller dışında Türk Silahlı Kuv-

vetleri’nin yabancı ülkelere gönderilmesine... ... izin verme yetkisi Tür-

kiye Büyük Millet Meclisi’nindir...”  

şeklinde düzenlenmiş olması, “Garanti Antlaşması” kapsamında hüküme-
tin “silahlı kuvvetleri kullanma” konusunda TBMM’den izin almaksızın yet-
kili olması sonucunu doğurmaktadır. Buna rağmen hükümetin böyle bir 
yola gitmiş olmasında, Başbakan İnönü’nün bu konudaki hassasiyetinin 
büyük rol oynadığı söylenebilir. Zira, Başbakan İnönü hem TBMM karar-
larıyla Kurtuluş Savaşı’nı yürütmüş önemli bir asker olarak, hem de Kore 
Savaşı’na (1950-1953) TBMM’nin izni olmaksızın asker göndermiş olan DP 
(Demokrat Parti) Hükümeti’ni bu konuda açıkça eleştirmiş bir muhalefet 
lideri olarak, “savaş” gibi ulusal desteğin ve konsensüsün başarıya önemli 
derecede etki ettiği bir eyleme karar verme ve uygulama noktasında son 
derece sağduyuludur. Dolayısıyla, burada hükümetin TBMM’den izin ve 
yetki alma yoluna gitmiş olmasının temel nedeni, esasında ilgili şartlar dâ-
hilinde yasal olan bir eylemi ulusal “meşruiyet” zemininde de kuvvetlen-
dirmektedir. Bu bağlamda, 1961 Anayasası’nın 66. maddesinin bu düzen-
leniş biçimi, hükümetin kararıyla 25 Aralık 1963’te ilk defa Türk savaş 
uçaklarının Kıbrıs üzerinde zorlayıcı diplomasinin bir unsuru olarak ger-
çekleştirmiş olduğu “ihtar uçuşları”nın yasallığına da bir halel getirme-
mektedir. 

Bütün bu çerçeve dâhilinde Türkiye, “Garanti Antlaşması”nın 4. mad-
desi uyarınca öncelikle İngiltere ve Yunanistan nezdinde diplomatik giri-
şimlerde bulunarak, adada antlaşmalarla kurulmuş olan düzeni koru-
maya yönelik tedbirler konusunda istişarelerde bulunup “müştereken 
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müdahale” etmeyi sağlamaya çalışırken; diğer taraftan, istişare ederek 
ya da müştereken hareket etmek mümkün olmadığı takdirde, tek başına 
adaya müdahale edebilmenin meşru ve yasal zeminini oluşturmuştur. 

Bununla beraber, Türkiye, uluslararası hukuktan ve antlaşmalardan 
kaynaklanan bu hakka dayanarak giriştiği/girişeceği ve son kertede 
adaya bir müdahaleyi de içerebilecek askerî nitelikteki eylemlerinin 
uluslararası kamuoyunda nasıl karşılandığı/karşılanacağı noktasında 
da büyük bir duyarlılık içerisinde hareket etmiştir. Zira, Soğuk Savaş’ın 
hüküm sürdüğü iki kutuplu uluslararası sistem içerisinde, başta ABD 
ve SSCB olmak üzere İngiltere, Yunanistan ve BM’nin izledikleri/izleye-
cekleri tutumlar, Türkiye’nin adaya bir müdahalesini de içerebilecek ni-
telikteki eylemlerinin meşruiyetini önemli ölçüde etkilemektedir. Örne-
ğin, kriz sırasında SSCB’nin yapmış olduğu açıklamalar ve ilgili devletle-
re vermiş olduğu notalar Makarios yönetimini destekleyici nitelikte oldu-
ğu için, Türkiye’nin adaya bir müdahalesi durumunda SSCB’nin göste-
receği tepkinin çok daha büyük bir krize yol açabilme riski karşısında 
Türkiye temkinli davranmaya çalışmıştır. Keza, ABD yönetimi de kriz sü-
resince, Türkiye’nin adaya olası bir müdahalesiyle olayların kontrolden 
çıkması durumunda, bir yandan, krizin Türkiye ile Yunanistan arasında 
bir savaşa evrilebileceği endişesini yüksek düzeyde taşırken; diğer yan-
dan da, Makarios’un giderek SSCB’ye yaklaşmasından rahatsızlık duy-
muştur. Diğer bir deyişle ABD yönetimi kriz sırasında, NATO’nun güney-
doğu kanadında oluşması muhtemel bir çatlak ve SSCB’nin Doğu Akde-
niz’de etkinliğinin artma riski karşısında, adanın eski sahibi olan İngilte-
re’den daha fazla inisiyatif alma gereğini hissetmiştir. Nitekim bu yüksek 
düzeydeki inisiyatifin doğal bir sonucu olarak ABD yönetimi tarafından 
Türkiye’ye iletilen 5 Haziran 1964 tarihli “Johnson Mektubu”, Aralık 
1963’ten bu yana tam 4 kez (25 Aralık 1963, 15 Şubat 1964, 13 Mart 
1964, 7 Haziran 1964) Kıbrıs’a müdahale etmeyi düşünen/müdahale et-
me kararında olan Türkiye’yi bu konuda engellemiştir. Keza ABD, bu 
mektubun hemen öncesindeki günlerde de Akdeniz’deki 6. filosuna bağlı 
bir birliği Kıbrıs ile Türkiye arasında konuşlandırarak Türkiye’nin adaya 
olası bir müdahalesine karşı da fiili bir önlem almaya çalışmıştır. ABD’-
nin, gerek “Johnson Mektubu”ndaki “SSCB’nin krize müdahil olması du-
rumunda NATO’nun harekete geçirilmeyeceği” şeklindeki ifadeyle Türki-
ye’ye yapmış olduğu üstü kapalı tehdit, gerekse 6. filo vasıtasıyla Akde-
niz’deki girişimi, Türkiye’nin uluslararası hukuktan ve antlaşmalardan 
kaynaklanan haklarının ve Kıbrıs konusundaki duyarlılıklarının ABD ta-
rafından tam olarak dikkate alınmadığını göstermektedir. 

Diğer taraftan, Türkiye’nin 1963-1964 Kıbrıs Krizi’ne askerî olanaklar 
açısından hazırlıksız yakalandığı da bir gerçektir. Nitekim, kriz sırasında 
Kıbrıs’a müdahale anlamında başarılı bir askerî güç kullanımının olabi-
lirliği masaya yatırıldığında Kıbrıs’a başarılı bir müdahaleyi gerçekleşti-
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recek ölçüde askerî olanaklara ve hazırlıklara sahip olunmadığı görül-
müştür. İnönü Hükümeti’nde Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı 
görevlerini yürütmüş olan Kemal Satır’a göre, Başbakan İnönü durumu 
inceleyerek, komutanların ve Genelkurmay’ın değerlendirmeleri karşısın-
da, askerî bir başarıyı şüpheli görmüştür. Bu nedenle Başbakan İnönü’-
nün düşüncesi, askerî bir başarısızlığa uğramaktansa meseleyi siyasi 
yönden halletmeye çalışmak ve siyasi yenilgiye uğranılsa dahi askerî ye-
nilgiye uğramak kadar zararlı olmayacağı yönünde olmuştur.86 

Bu askerî kapasite ve hazırlık yetersizliği, SSCB ve ABD faktörüyle de 
birleşince Türkiye için zorlayıcı diplomasi stratejisini gerçekçi bir denge 
içerisinde sonuna kadar zorlamaktan başka bir çare kalmamıştır. Ancak 
buradaki en büyük risk, zorlayıcı diplomasi çerçevesinde söylem düze-
yinde yaratılan güç kullanma tehdidinin sınırlı ölçüler içerisinde uygula-
ma safhasına nasıl geçirileceği ve bu uygulamanın ortaya çıkaracağı “tır-
manma”nın nasıl kontrol edileceğidir. Zira, zorlayıcı diplomasinin doğası 
gereği yaşanması muhtemel bu tırmanma, çatışmanın yayılma riskini de 
beraberinde getirmektedir ki, böyle bir durumda zorlayıcı diplomasi stra-
tejisi çökerek yerini “savaş”a bırakmaktadır. “Savaş” ise o dönemde 
Türk karar alıcılarının böylesi bir sonucu arzu etmemesinden daha çok, 
böylesi bir durumda başarılı bir sonucu garanti edecek askerî kapasite-
nin ve hazırlığın yokluğu/eksikliği nedeniyle kaçınılmaya çalışılan bir 
durum olmuştur. Zira, krizin üçüncü evresinde uygulamaya konulan 
bombardımanların istenilen etkiyi doğurmaması durumunda, amfibi ha-
rekât seçeneğinin uygulamaya konması gerekecektir ki, o dönemde Tür-
kiye’nin askerî olanakları açısında bunun uygulanabilir olmadığı ortadır. 
(Nitekim, Türkiye bu gerçekle 1967 Kıbrıs Krizi sırasında da bir kez daha 
yüzleşmek durumunda kalacaktır.) Bu çerçevede krizin başlangıcında 
Türkiye, istemlerinin yerine getirilmesi konusunda yaratmaya çalıştığı 
“zorunluluk/aciliyet” duygusunu daha çok siyasi ve diplomatik baskı yol-
larıyla canlı tutmaya çalışmıştır. Buradaki temel amaç muhataplar üze-
rinde “algı” düzeyinde “Türkiye’nin Ada’ya bir müdahalede bulunabilece-
ği tehdidi”nin yaratılması suretiyle, muhatapların göstereceği tepkilere 
göre zorlayıcı diplomasisini şekillendirmek olmuştur. Krizin ilerleyen saf-
halarında ise Türkiye, istemlerinin karşılanmasını sağlamak, kararlılığı-
nı göstermek ve bu çerçevede “zorunluluk/aciliyet” duygusunu canlı tu-
tabilmek için sınırlı ölçekte askerî güç kullanımına başvurmak duru-
munda kalmıştır. (Kriz sırasında Türkiye’nin uyguladığı zorlayıcı diplo-
masinin parametreleri için bkz. Tablo 2). 

Bu yönleriyle Türkiye’nin kriz sırasında uygulamış olduğu zorlayıcı dip-
lomasi stratejisi “zımni ültimatom”, “baskıyı aşamalı arttırma”, “dene ve 
gör” türündeki stratejilerin çeşitli aşamalarda uygulanmasını içermekte-
                                                           
86 Bölükbaşı, Barışçı Çözümsüzlük, s. 113. 
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dir. Özellikle, “baskıyı aşamalı arttırma” stratejisinin uygulandığı krizin 
ikinci evresinde (15 Ocak-5 Haziran 1964), Türkiye bu stratejinin sağladığı 
esneklikten istifade ederek askerî ve siyasi açıdan neler yapılması gerekti-
ği/neler yapılabileceği konusunda muhasebesini ve hazırlıklarını yapabil-
me şansını yakalamıştır. Gerek askerî kısıtlar gerekse ABD ve SSCB faktö-
rü karşısında İnönü Hükümeti krizin başından itibaren, gerçekleştirilen 
diplomatik temaslarda ve görüşmelerde uzlaşmaya açık olan taraf olma 
yönünde azami gayreti göstererek, Makarios’un uzlaşmaz tutumu karşı-
sında ilgili ülkeler nezdinde destek bulmaya ve Makarios’a karşı baskı 
oluşturmaya çalışmıştır. Ancak Makarios’un, SSCB’yi bir denge unsuru 
olarak kullanmaktaki ustalığı ABD’nin Makarios üzerinde yeterli bir baskı 
kurabilmesini engellediği gibi, “Johnson Mektubu”yla birlikte en büyük 
baskı ABD tarafından Türkiye’ye yapılmıştır. SSCB, kriz sırasında Maka-
rios’a olan desteğini açıklamış olmakla birlikte “Johnson Mektubu”nun 
Türkiye üzerinde yaratmış olduğu hayal kırıklığını değerlendirmek üzere 
harekete geçerek, Türkiye’ye karşı daha yumuşak bir üslup da takınmış-
tır. Netice itibariyle, Türkiye kriz sırasında zorlayıcı diplomasi stratejisini 
taraflar açısından güç dengesinin nasıl şekillendiğine bakarak, diğer ga-
rantör devletlerle birlikte ABD ve SSCB’nin kimin tarafında yer alacağına 
göre ayarlamak durumunda kalmıştır. Bu bakımdan, Türkiye, krizin belir-
li bir aşamasına kadar güç dengesinde Makarios’a göre “yalnız” kalmıştır. 
Türkiye’nin bu göreli yalnızlığı ancak gerçekleştirdiği bombardımanların 
neticesinde ABD ve SSCB’nin Makarios’a desteğini çekmesi ve baskı yap-
maya başlamasıyla birlikte tersine dönmüştür. 

Tablo 2:  
1963-1964 Kıbrıs Krizi Sırasında Türkiye’nin Zorlayıcı  

Diplomasisinin Parametreleri 

Hedef Devlet Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan 

İstemler 

* Kıbrıs Türk toplumuna yönelik şiddetin durması 
* Ablukanın kaldırılması 
* Zararın tazmini 
* 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları’na ve Kıb-
rıs Türk toplumun hak ve statülerine riayet 
edilmesi 

Uygulanan Zorlayıcı  
Diplomasi Stratejileri 

* “Zımni ültimatom” 
* “Dene ve gör” 
* “Baskıyı Aşamalı Arttırma” 

Askerî Etki Araçlarının 
Kullanım Biçimi ve  
Düzeyi 

* Güç kullanma tehdidi  
* Çatışmaya varmayan sınırlı güç kullanımı 
(Erenköy-Mansura hattındaki Rum mevzilerinin 
savaş uçaklarıyla bombalanması) 

Türkiye’nin Ulusal Çıkar 
Matrisinde Öne Çıkan 
Unsurlar 

* Güvenlik endişesi (Kıbrıs Türk toplumu için) 
* Egemenlik iddiası (Kıbrıs Türk toplumu için) 
* Statükoyu korumak 
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Krizin en kritik aşaması ise üçünce evresidir. Söz konusu evrede, 
1964 Mayıs’ında Makarios’un, Kıbrıs’taki mecburi askerlik sistemini ih-
das etmesi, Rumları askere almaya başlaması ve dışarıdan ağır silahlar 
satın alması ve Kıbrıs topluma karşı uygulanan ambargo ve ablukalar 
krizi ciddi bir biçimde tırmanma sürecine sokarken ve Kıbrıs’taki çatış-
malar da yeni boyutlara taşınmıştır. Nihayet, 6 Ağustos 1964 tarihinde 
Grivas komutasındaki “Rum Millî Muhafız Kuvvetleri”nin TMT’nin deneti-
mindeki Erenköy-Mansura bölgesine ağır silahlarla saldırıda bulunarak, 
Erenköy’ü limana bağlayan yolu denetim altına almak için başlattıkları 
girişimin ablukayla sonuçlanması krizi “doruk” noktasına taşımıştır. 
TMT kuvvetlerinin Erenköy’e çekilmek zorunda kalmasıyla birlikte, “Rum 
Millî Muhafız Kuvvetleri” tarafından bu bölge abluka altına alınmış ve 
hem bu bölgedeki Türklerin hem de TMT’lilerin yaşamı ciddi manada 
tehlike altına girmiştir. UNFICYP’nin saldırıları önlemede yetersiz kalma-
sı üzerine Türkiye, BM ve NATO nezdinde girişimlerde bulunurken, hü-
kümetin kararıyla 7 Ağustos’ta Türk savaş uçakları ada üzerinde “ihtar 
uçuşu” yapmışlardır. 

Bu girişimlerin ablukayı kaldırma ve çatışmaları sona erdirme nokta-
sında etkili olmaması üzerine, 8-9 Ağustos’ta Türk savaş uçakları “Rum 
Millî Muhafız Kuvvetleri” bulunduğu mevzileri bombalamaya başlamışlar-
dır. Türkiye’nin yürütmekte olduğu zorlayıcı diplomasi çerçevesinde uy-
gulamaya soktuğu “dene ve gör” türündeki bu askerî girişim Türk karar 
alıcıları açısından krizin “en kritik” kararını oluşturmuştur. 

Zira, “Johnson Mektubu”nun Türkiye üzerinde yarattığı “soğuk duş” 
etkisinin henüz taptaze olduğu bu süreçte, böylesi bir askerî girişimin 
uygulamaya sokulmuş olmasının uluslararası kamuoyunda yaratacağı 
tepkiler ve krizin savaşa evrimle riski Türk karar alıcılarının dikkate al-
maları gereken en önemli husus olmuştur. Türkiye’nin Kıbrıs’a sınırlı öl-
çekte de olsa “ilk müdahalesi” anlamına gelen bu bombardıman eylemiy-
le İnönü Hükümet’i yürütmekte olduğu zorlayıcı diplomasinin bir anlam-
da son sınırına yaklaşmış olurken; diğer taraftan, kararlılığını ve inandı-
rıcılığını önemli ölçüde pekiştirerek, “Johnson Mektubu”nun kriz sırasın-
da hükümet üzerinde yarattığı olumsuz ve zayıflatıcı etkileri de nispeten 
azaltabilmiştir. 

Bu çerçevede, Türkiye’nin başlatmış olduğu bu askerî girişim, bir 
yandan Türkiye’nin kararlılığını ve inandırıcılığını zayıflatan etkenleri be-
lirli ölçülerde bertaraf ederken, diğer taraftan adadaki Türk direnişi de 
motive etmiştir. Sonuçta, bu bombardımanlar hem ABD hem de SSCB 
üzerinde beklenen etkilerini göstererek BM Güvenlik Konseyi’nin hareke-
te geçmesi sonucunu doğurmuş ve Konsey almış olduğu 193 (1964) sayı-
lı kararla taraflara ateşkes çağrısında bulunmuştur. Makarios’un ablu-
kayı kaldıracağını ilan etmesi üzerine Türkiye de ateşkes çağrısını kabul 
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ederek muhtemel bir “sıcak savaş”ın eşiğinden dönülmüştür.87 Çatışma-
ların sona ermesiyle birlikte kesintiye uğramış olan Cenevre Konferansı 
15 Ağustos 1964’te tekrar başlamış ancak 31 Ağustos 1964’te sonuç alı-
namadan dağılmıştır. Buna rağmen, Eylül 1964’ten itibaren taraflar ara-
sındaki bu “sessiz ateşkes”le birlikte Kıbrıs’taki gerilim (ekonomik am-
bargo ve ablukaya rağmen) görece yatışmış ve Türk dış politikası tarihin-
deki ilk Kıbrıs krizi sona ermiştir. 

1963-1964 Kıbrıs Krizi sırasında İnönü Hükümeti’nin izlemiş olduğu 
politikanın Türk dış politikasının temel ilkelerinden birini oluşturan “sta-
tükoculuk”la da doğrudan bağlantısı vardır. Osmanlı İmparatorluğu’ndan 
bağımsızlığını kazandığı 1829 yılından bu yana Yunanistan’ın “Megali 
İdea” (Büyük Düşünce) çerçevesinde izlemiş olduğu politikalarla 150 yıl 
içerisinde Türkiye aleyhine tam 6 kez ve bağımsızlık toprakları açısından 
da 3 kat88 genişlemiş olması89 karşısında, Türkiye ancak 1923’te imzala-
dığı Lozan Barış Andlaşması’yla bir denge kurabilmişti. (Ege’deki Türk-
Yunan dengesi). Kaldı ki bu denge, 1947 Paris Barış Andlaşması’yla İtal-
ya’nın egemenliğindeki “Oniki Adalar”ın Yunanistan’a geçmesiyle birlikte 
Türkiye aleyhine bir kez daha bozulurken, İngiltere’nin Kıbrıs Adası’na 
bağımsızlığını verme sürecinde Akdeniz’de de bir Türk-Yunan dengesi 
oluşturma ve onu koruma zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkmıştır. 
Türk dış politikası tarihinin en önemli başarılarından birini temsil eden 
ve DP iktidarının Dışişleri Bakanı F. Rüştü Zorlu’nun çabalarıyla Türki-
ye’yi Kıbrıs’a ortak ettiği 1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları çerçevesin-
de Akdeniz’de de oluşturulan bu statüko, daha beş yılını doldurmadan 
Yunanistan’ın desteğindeki Kıbrıs Rumları tarafından aşındırılmaya çalı-
                                                           
87 10 Ağustos 1964 tarihindeki Bakanlar Kurulu toplantısında krizle ilgili olarak durum de-
ğerlendirmesi yapıldığında, askerlerin ve bazı bakanların BM Güvenlik Konseyi kararına 
rağmen Kıbrıs’a yönelik askeri müdahaleye devam edilmesini, hatta adanın işgal edilmesini 
istedikleri görülmektedir. Nitekim, Nihat Erim, bu istek karşısında Başbakan İnönü, “Hak-
sız duruma düşeriz, Makarios ateşkes kararına riayet ettikçe biz de edelim, diğer isteklerimizi 
diplomatik yolardan güdelim. Bombardımanlarımızı dünya hazmetti, bunu değerlendirelim. 
Sabırla ve sakınarak davranalım.” diyerek, bu tür istekleri kabul etmediğini belirtmektedir. 
Bkz. Erim, Bildiğim ve Gördüğüm Ölçüler İçinde Kıbrıs, s. 393. 
88 1829 yılında Yunanistan’ın topraklarının büyüklüğü 47.516 km2 iken, 1948 yılı itibariyle 
topraklarının büyüklüğü 132.562 km2 olmuştur. Bkz. Hasan Köni, “1964-1974 Yılları Arası 
Türk-Yunan İlişkileri Algılama Analizi”, Türk-Yunan İlişkileri (Üçüncü Askerî Tarih Semineri 
Bildirileri), Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayınları, s. 91, Ankara 1985. 
89 Söz konusu genişleme süreçleri şöyledir: 

1864 (İyon adaları İngiltere tarafından Yunanistan’a bırakıldı.) 
1881 (Epir’in “Arta” bölgesi ve Teselya Yunanistan egemenliğine girdi.) 
1913 (Balkan Savaşları sonunda Makedonya, Güney Epir, Rodos ve Girit adaları Yuna-

nistan’ın egemenliğine girdi.) 
1920 (Batı Trakya Yunanistan’ın egemenliğine girerken; 15 Mayıs 1919’da İzmir’in işgaliyle 

Anadolu’da başlayan Yunan fiili egemenliği Sakarya Savaşı’nın sonunda (Eylül 1921) Ankara’-
nın 40 km. batısına kadar uzandı (Bursa, Uşak, Kütahya, Afyon, Eskişehir işgal edildi). 

1923 (Lozan Barış Andlaşması’yla Bozcada ve Gökçeada dışındaki Ege adaları üzerindeki 
Yunanistan egemenliği tanındı.) 

1947 (İtalya, Oniki adaları Yunanistan’a devretti.) 
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şılmıştır. Kıbrıs tarihinin ilerleyen sürecinde yaşanacak olaylar da bu 
statükonun fiili garantiler ve Türkiye’nin askerî caydırıcılığı olmadan 
ayakta tutulamayacağını açıkça gösterecektir. Dolayısıyla, İnönü Hükü-
meti 1963-1964 Kıbrıs Krizi boyunca çok da olumlu olmayan askerî ve 
siyasi olanaklar içerisinde izlemiş olduğu politikayla, “statükoculuk” il-
kesini sürdürme, Türk-Yunan dengesi koruma ve uluslararası antlaşma-
lardan doğan haklarını koruma ve kullanma adına Türk dış politikası 
açısından önemli ve başarılı bir sınav vermiştir. 
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KUTUP(SUZ!) DÜNYADA 
TÜRKİSTAN’IN JEOPOLİTİĞİ VE GİDEREK 

ARTAN ÖNEMİ 

Yrd. Doç. Dr. Meşkure YILMAZ* 

Öz 

Türkistan, değişik kültür, dil ve dinden insanın yaşadığı büyük bir 

coğrafi alandır. Sovyetler Birliği dönemindeki “Soğuk Savaş”ta iki kutuplu 

bir dünya vardı. Kutbun bir tarafı Sovyetler Birliği, diğer tarafı ABD idi. 

Bu dönemde Türkistan Rusya’nın kontrolü altındaydı. Sovyetler Birliği’-

nin dağılmasıyla Türkistan’da stratejik bir boşluk ortaya çıktı. Bu boşluk 

sonucunda Rusya, ABD, AB, Çin ve Türkiye arasında Türkistan üzerinde 

yeni bir mücadeleye başladı. Ayrıca 11 Eylül saldırısının ardından ABD’-

nin Afganistan’a müdahalesi üzerine olay farklı bir boyut kazanmış “te-

rörle mücadele” de başlamıştır. Yine Afganistan kaynaklı uyuşturucu, in-

san ve silah kaçakçılığı da Türkistan’a gözlerin çevrilmesine neden oldu. 

AB, Türkistan devletlerinden insan hakları, demokrasi gibi konularda 

ilerleme kaydetmeyi bekleyerek ilişkilerini düzenlemeye çalışmaktadır. 

ABD de aynı şeyleri iddia ederek Afganistan’a ulaşabilmek için bu şartla-

rı zaman zaman görmezden gelmiştir. Bu makale 1991’den sonra Türkis-

tan jeopolitiğinin iki kutuplu dünyadan kutup(suz)! dünyaya nasıl ve ne-

den çok fazla ülkenin dikkatini çektiğini anlatmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Türkistan, Jeopolitik, Kutupsuz Dünya. 

Abstract 
The Geopolitics Of Turkestan and Its Gradually Increasing  

Importance 
Turkestan is a large geography where people with various culture, 

language and religion live. There was a bipolar world at the “Cold War” 
                                                           
* Gazi Üniversitesi.   
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in the period of Soviet Union. One end of this pole was SU and the other 

one was USA. In this period, Turkestan was under the control of Russia. 

With the collapse of Soviet Union, there became a strategic gap in the Tur-

kestan. As a result of this gap, a new struggle was started between USA, 

EU, China and Turkey over the Turkestan. In addition, following the 9/11 

attacks, the issue gained a different dimension appeared upon the USA 

invasion of Afghanistan and “struggle against terrorism” was initiated. 

On the other hand, Afghanistan based drug, human and arm trafficking 

brought about all the faces to turn upon the Turkestan. EU tried to repair 

the relations with the Turkestan countries by expecting improvements at 

such issues as human rights and democracy. Claiming similar things, 

USA underestimated these conditions in some occasions in order to reach 

Afghanistan. This article aimed at explaining how and why Turkestan 

geopolitics after 1991 attracted so much attention in a transfer from bipo-

lar world to non-polar (!) world. 

Key words: Turkestan, Geopolitics, Non-Polar World. 

1. Kesintisiz Rekabet Alanı - Türkistan 

Türkistan yüzyıllar boyu demografik olarak birçok kültür, dil ve din-
den insanın yoğun olarak yaşadığı büyük bir coğrafi alandır. Tarih bo-
yunca Türkistan için değişik ifadeler kullanılmıştır. Antik çağda Yunan-
ca “Transoksian”, 8. ve 9. yüzyıllarda Arap coğrafyacılar Mâverâünnehir 
ifadesini kullanmışlardır. Bu ifade Fars Edebiyatı sayesinde daha sonra-
ları Türkistan halklarının sözcükleri arasına da girmiş ve varlığını mo-
dern çağlara dek sürdürmüştür. Mâverâünnehir ifadesi her ne kadar 19. 
yüzyılda Avrupa’ya yayılmaya başlamış olsa da bu bölgeyi tanımlamak 
için Avrupa’da çıkan haritalarda, Mâverâünnehir ifadesinden başka, ön-
ce Tataristan daha sonraları ise Türkistan ifadelerine sıklıkla rastlan-
mıştır. Aslında “Türkistan” kelimesi, “Türklerin Ülkesi” anlamına gelen 
Fars kökenli bir kelime olup; bu terimin işaret ettiği coğrafi alanda bazı 
kaynaklarda kuzeyde Sibirya, doğuda Çin, güneydoğuda Kaşgar Hanlığı, 
güneyde Hindistan, Afganistan ve İran, batıda Hazar Denizi ve Avrupa 
Rusya’sı ile çevrili bölgeyi tanımlamaktadır. 

Sovyet Rusya’sında “Türkistan” terimi daha kısıtlı bir alanı tanımlamak 
için kullanılmıştır. Zira siyasi ve stratejik sebepler Sovyet yöneticilerini bu 
terimi mümkün olduğunca literatürden çıkarmaya ve “Türkistan”ı olabildi-
ğince çok sayıda farklı coğrafi birimlere bölmeye sevk etmiştir. Böylece 
1920’li yılların sonundan itibaren “Türkistan” terimi Sovyet Rusya’sındaki 
sözlüklerden kaldırılmış ve yerine etnik kökenden bağımsız olması sebebiyle 
daha az zararlı olan “Orta Asya” (Srednyaya Aziya) ifadesi yerleştirilmiştir.1 
                                                           
1 Fulya Süar, “Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Avrupa Birliği-Türkistan İlişkileri: Enerji Sek-
törü Bağlamında Bir Değerlendirme”, Ankara Üniversitesi Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 
18-19, Ankara 2011. 
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Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecine paralel Türkistan’daki cumhuri-
yetler bağımsızlıklarını ilan etmişlerdir.2 Ama Rusya Federasyonu ve Çin 
bu isimden rahatsızlık duydukları için günümüzde bu topraklar üzerin-
de bağımsız Türk devletleri olmasına rağmen Türkistan olarak değil Orta 
Asya olarak tanımlanmaktadır. Yaygın olarak birçok yayında Türkistan; 
Batı ve Doğu hatta Güney Türkistan (Afganistan) olarak adlandırılmak-
tadır. Batı Türkistan olarak adlandırılan bölge Sovyetler Birliği’nin dağıl-
ması ile bağımsız birer devlet olan Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, 
Türkmenistan ve Tacikistan Cumhuriyetlerinden oluşmaktadır. Tacikis-
tan; Türkistan’da bulunduğu, Özbekistan’a ve Kırgızistan’a komşu oldu-
ğu ve içinde büyük miktarda Türk barındırdığından dolayı O’nu da bu 
alan içinde ilişkilendirmek yanlış olmaz. Doğu Türkistan ise; Çin’in 
kontrolü altındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndedir. 

Türkistan, uzun tarihi geçmişinde gerek iç güçlerin gerekse imparator-
lukların hâkimiyet mücadelesine sahne olmuştur. Bunun yanı sıra jeopo-
litik konumu nedeniyle Asya ile Avrupa arasında kültürler arası köprü gö-
revi yapmıştır. Tarihi İpek Yolu kanalıyla sanatçıların ve bilim adamlarının 
bölgeye gelişi Türkistan şehirlerinin gelişmesine yol açmıştır. 

Türkistan’ın coğrafi jeopolitiğini tanımlarken jeopolitik kelimesinin or-
taya çıkışını ve jeopolitiği değiştiren unsurlar üzerinde de durmakta fay-
da var. Jeopolitik kelimesini ilk önce İsveçli siyasi coğrafyacı Rudolf Kjel-
len kullanmıştır. Jeopolitiğin kelime anlamı “arz politikası, dünya politi-
kası”dır. 

Jeopolitik alanda Kjellen dışında birçok düşünür yetişmiştir ve bun-
lar jeopolitik konusunda değişik tarifler yapmışlardır. Bu bilim adamları 
değişik tarifler yapmalarına rağmen hepsinin devlet, coğrafi faktörler ve 
politika kelimelerini tanımlamalarında kullandıklarını görüyoruz. 

Genel anlamda jeopolitiği kısaca özetlemek gerekirse coğrafyanın poli-
tikaya verdiği yönün araştırmasını ve değerlendirmesini yapar; coğrafya-
nın politikayı yönlendirmesidir diyebiliriz.3 

Suat İlhan; stratejinin mekân, kuvvet, zaman olmak üzere üç unsuru 
olduğunu jeopolitiğinde genel olarak aynı unsurlara sahip olduğunu, an-
cak jeopolitiğin unsurlarının değişen ve değişmeyen olarak ayrıldığını ile-
ri sürüyor. 

- Ülke veya bölgenin hudutları, arz üzerindeki yeri, işgal ettiği alan, 
coğrafi bütünlük, 

- Coğrafi karakteri (ada, kıta, kenar ve kıta içi devleti olma durumu) 
değişmeyen unsurlarıdır. 

Değişen unsurları ise sosyal, ekonomik, politik, askeri ve diğer kültür 
değerleri olarak sınıflandırılabilir. Bu nedenle Türkistan’ın konumu Sov-
                                                           
2 Abdulvahap Kara, “Türk Dünyası’nda İş Birliği Sürecinde Ortak Dil ve Alfabenin Önemi”, 
Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Yıl: 33, Cilt: 97, Sayı: 193, s. 10, Temmuz-Ağustos 2011. 
3 Suat İlhan, Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Türk Dünyası, s. 14-16, Ankara 1999. 
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yetler Birliği dağılmadan başka değerde idi, Sovyetler Birliği dağıldıktan 
sonra başka değerdedir. 

10 Kasım 1989’da Berlin Duvarı’nın yıkılması, daha sonra Mihail 
Gorbaçov’un başlattığı “yeniden yapılanma” ve “açıklık” politikalarını 
destekleyen Sovyetler Birliği içindeki “Cumhuriyetlerin” bağımsızlıklarını 
ilan etmesi Türkistan jeopolitiğine gözlerin çevrilmesine neden oldu. Bu 
coğrafyada tek hâkim güç Sovyetler Birliği iken yüzyıllardan beri coğrafi 
yakınlık nedeniyle ilgi duyan Çin, İran gibi devletlerin yanında Japonya, 
ABD, AB’nin de bölgede etkili güç olmak için mücadele ettiğini söyleyebi-
liriz. Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan Cumhuriyet-
lerden beşi Türk Cumhuriyeti olmasına rağmen Türkiye’nin bölgede et-
kin olduğunu söylememiz zor görünüyor. 

Türkistan, çift kutuplu sistemin oluşturduğu yapının dağılmasının 
ardından jeopolitik açıdan küresel ve bölgesel güçler için bir çekim mer-
kezi olmuştur. Uluslararası jeopolitik dengeler açısından daha önce Do-
ğu Blok’unun oluşturduğu statik yapıda büyük ölçekli bir paylaşım mü-
cadelesine sahne olmayan bölge uluslararası rekabete açıldıktan sonra 
yeni paylaşım hesaplarının konusu olmaya başlamıştır.4 

2. Rusya’nın Vazgeçilmez Çıkar Alanı 

SSCB dağıldıktan sonra Rusya Türkistan (genel olarak Baltık cumhu-
riyetleri haricinde kalan eski Sovyetler Birliği toprakları) üzerinde hege-
monyasını yeniden yapılandırma yoluna gitmiştir. Bunu tesis etmedeki 
ilk kurumsal yapı Bağımsız Devletler Topluluğunu (BDT) oluşturmak ol-
muştur. 8 Aralık 1991’de Beyaz Rusya, Rusya Federasyonu ve Ukrayna 
Devlet Başkanları “Minsk”te bir araya gelerek kurucu belgeyi imzalamış-
lardır. Bu kurum daha sonra hızlı bir şekilde diğer cumhuriyetleri de 
şemsiyesi altına almak yoluna gitmiştir. Nitekim Türkistan Cumhuriyet-
leri Sovyetler Birliği’nin dağılışı ile karşılaştıkları kaos, korku ve belirsiz-
lik içinde BDT’nin kurulduğunun ilan edilmesinden hemen sonra 12 
Aralık 1991’de Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türk-
menistan Devlet Başkanları, Türkmenistan’ın başkenti Aşkabad’da bir 
araya gelerek (Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Türk-
menistan) BDT’ye eşit koşullarda katılmaya hazır olduklarını açıklamış-
lardır.5 

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, ortaya çıkan Rusya Fede-
rasyonu’nda, Boris Yeltsin’in Devlet Başkanı, Andre Kozirev’in de Dışiş-
leri Bakanı olmasıyla 1992’de Kozirev tarafından, Yeltsin’in planlarını 
destekleyici nitelikte “Atlantikçi Yaklaşım” politikası uygulamaya konul-
                                                           
4 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik-Türkiye’nin Uluslararası Konumu, Küre Yayınları, s. 
470, İstanbul 2001. 
5 Haktan Birsel, Özbekistan, s. 120-121, İstanbul 2005. 
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muştur. Şunu da vurgulamakta yarar vardır ki Rusya Federasyonu ilk 
yıllarında Batı yanlısı, Avrupa merkezli bir dış politika takip ederek Tür-
kistan Cumhuriyetlerinden uzaklaşmıştır. 1991-1993 yılları arasında At-
lantikçi ve Avrasyacı olmak üzere iki farklı görüş Rusya Federasyonu’-
nun dış politikasında etkin olmaya çalışmıştır.6 1990’lı yıllardan itibaren 
inişli-çıkışlı dış politika ve ekonomik krizler Yeltsin iktidarının zayıflama-
sına neden olmuş ve 2000 yılındaki seçimlerin sonunda Vladimir Putin 
iktidara gelmiştir. Putin, “Rusya, vatandaşlarının gurur duyabilmesi ve 
tüm dünyada saygı görebilmesi için, bağımsız zengin ve güçlü olmak zo-
rundadır.” diyerek 7 Mayıs 2000’de başkanlık görevine başlamıştır.7 

Putin’in başkanlığından itibaren Rusya Federasyonu’nun Türkistan’-
daki etkisi daha da artmıştır. Putin, Avrasyacı yönetimi tercih ederken 
Türkistan ve Kafkaslar da Moskova’nın egemenliğini yeniden güçlü bir 
şekilde tesis etmeyi amaçlayarak ilk ziyaretlerini Yeltsin döneminin aksi-
ne8 Türkmenistan ve Özbekistan’a yapmıştır. 

Türkistan’daki devletler ise bağımsızlıklarını ilan ettiklerinden beri 
bölge devletleri ile entegrasyonunu teşvik eden faktör, Rusya’nın etkisine 
girmemektir. Entegrasyon hareketleri ile bağımsızlıklarını güçlendirme-
nin yanında diğer devletlerle eşit statü kazanmak amacı da yer almakta-
dır. Örneğin, bu ülkelerin Ekonomik İş Birliği Örgütü’ne (ECO) üye ol-
maları bu amaca hizmet etmektedir. BDT’ye giriş de benzer şekilde Rus-
ya’ya eşit devletler olduklarını göstermek ve kabul ettirmek amacını taşı-
maktaydı. Nitekim kendi enerji kaynaklarını uluslararası pazarlara ulaş-
tıracak Türkiye ve İran gibi devletlerle işbirliği ortamında bulunarak, 
Rusya’ya olan bağımlılıklarını hızlı bir şekilde azaltmak istemişlerdir. 
Rusya Federasyonu ise bu devlet üzerinde etkili olmayı sürdürmek ama-
cıyla değişik adlar altındaki örgütlerle faaliyetlerini sürdürmekteydi. Hat-
ta Rusya Federasyonu Sovyetler Birliği’nin dağılmasından önce 1989 yı-
lında Çin ile sınır sorunlarını görüşmeye başlamıştı. Sovyetlerin dağılma-
sı üzerine sınır bölgelerinde istikrarı sağlamak amacıyla Türkistan’da ye-
ni kurulan cumhuriyetler ile diyaloglara devam edilmiştir. Bu görüşme-
ler zaman içerisinde ivme kazanıp iş birliği örgütüne dönüşmüştür. Gö-
rüşmeler ilk kez Şangay’da gerçekleştiği için adını oradan alan Şangay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kaza-
kistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan liderleri tarafından 2001 yı-
lında bölgesel bir işbirliği örgütü adını almıştır. Örgüt, 1996 yılında Öz-
bekistan hariç diğer üyeleri aralarındaki sınır sorunlarını çözüme bağla-
mak amacıyla “Şangay Beşlisi” olarak ortaya çıkmış, 2001 yılında Özbe-
                                                           
6 Ümit Özdağ, “SSCB’den Rusya Federasyonuna (1853-1993)”, Avrasya Dosyası, Sayı: 4, 
Cilt: 3, s. 172-173, Kış 1996. 
7 Mesut Hakkı Caşin, Rus İmparatorluk Stratejisi, ASAM Yayınları, s. 318, Ankara 2002. 
8 Kozirev ilk ziyaretini Batı’ya yapmıştı. 
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kistan’ında örgüte dahil olmasıyla Şangay İşbirliği Örgütü adını almıştır. 
Başlangıçta Çin’in bölge devletleri ile sınır sorunlarının çözülmesi için 
bir platform olarak kurulan ŞİÖ’nün jeo stratejik önemi zamanla artmış-
tır.9 Çin’in Türkistan’a yönelik politikaları özel olarak, himayesinde zen-
gin komşuluk ilişkiler kurmayı ve örgütün ekonomik gelişmesi ile iç ve 
dış tehditlere karşı korunmayı umduğu ŞİÖ’ne dayanmaktadır. 11 Eylül 
2001’den önce terörizmin yükselişi ŞİÖ’nün oluşturmak için Çin’i hemen 
harekete geçirmiştir.10 Bu saldırıların ardından düzenlenen Afganistan 
Operasyonu ve ABD’nin Türkistan üzerinde ilerleme politikası Rusya ve 
Çin’e güvenlik tehdidi ya da ekonomik baskı olarak yansımıştır. Dolayı-
sıyla Rusya ve Çin birbirleriyle işbirliği yapmayı düşünmüştür. Örneğin 
Putin bir taraftan ABD’nin Afganistan’daki Anti-Terörizm Savaşı’nı aktif 
olarak desteklerken, diğer taraftan Türkistan ülkeleri ile işbirliği yaparak 
sözleşme imzalamak, askeri kuvvetlerini güçlendirmek, Çin ile birlikte 
çalışıp 2001’de imzalanan ŞİÖ’nün rolünü güçlendirmek gibi önlemler 
almıştır. 

Çin’de Türkistan ülkeleri ile enerji işbirliğini genişleterek Temmuz 
2005’te ŞİÖ toplantısında Rusya ile birlikte Özbekistan ve Kırgızistan’da-
ki ABD ordusunun çekilmesini istediği ortak manifestosunu açıklamış-
tır.11 ŞİÖ iki taraflı işbirliğinden çok taraflı işbirliğine, farklı alanlarda ve 
içeriği giderek çoğalan bir mekanizmaya dönüşmüştür. Yani bölgesel iş 
birliği örgütü yolunda gelişmektedir. ŞİÖ’nün Türkistan’ın geleceğinde 
çok önemli olacağı görüşleri ağır basmaktadır. 

Şanghay Beşlisi mekanizmasında BM Güvenlik Konseyi’nin iki üyesi 
vardır; bu örgüt 30 milyon kilometrekare toprağı kapsayarak Avrasya’nın 
3/5’ini teşkil ederken; 1.5 milyar nüfusa sahip olup Dünya’nın 1/4’ünü 
oluşturmaktadır. Bu bağlamda sahip olduğu jeostratejik ve jeopolitik ko-
numu fevkalade önemlidir. Türkistan’da tam anlamıyla bir güvenlik teş-
kilatı ortaya çıkmadan önce kurulan ŞİÖ, bölgenin güç dengesini değiş-
tirmekte ve gelecekte bölge güvenlik ortamında önemli bir iz bırakacak 
gibi gözükmektedir.12 

Dünya hâkimiyeti projesi içinde, çok önemli bir yeri olan Türkistan 
hâkimiyeti, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yalnızca Rusya Federasyo-
nu’nun ve Çin’in değil kutup(suz) bir dünyada daha önce kutbun diğer 
tarafı olan ABD’de içinde vazgeçilmez bir konuma gelmiştir. Türkistan’ın 
                                                           
9 Aigerim Shilibekova, “Kazakistan Türkistan Güvenliği İçin Kilit Ülke Olabilir mi?”, 21. 
Yüzyıl, s. 197, Nisan/Mayıs/Haziran 2008. 
10 Stephan J. Blank, “Çin’in Askeri Gücü: Türkistan Üzerinde Gölge”, 21. Yüzyıl, s. 136, Ni-
san/Mayıs 2008. 
11 Daekeun Kang, “Türkistan’da Radikal İslam Hareketleri ve Terörizm”, Atılım Üniversitesi 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, s. 65, Ankara 2010. 
12 Erkin Ekrem, “Çin’in Türkistan Politikası: Şangay Beşlisi’nden İşbirliği Örgütüne”, Strate-
jik Analiz, Sayı: 16, s. 70, Ağustos 2011. 
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sahip olduğu enerji kaynakları Afganistan’a yakınlığı, radikal İslam, 
uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı güzergâhlarının üzerinde olması 
bölgeye hâkimiyette devlet sayısını artırmaktadır. 

BDT’nin fazla işlevsel olmadığını düşünen Moskova kendi liderliğinde, 
post Sovyet entegrasyonu oluşturma açısından Avrasya Ekonomik Birli-
ği, Avrasya Ekonomik Bölgesi, Büyük Dörtlü (Rusya, Kazakistan, Bela-
rus, Ukrayna) Rusya-Belarus Birliği gibi çalışmalarla bölge üzerindeki 
kontrolünü kaybetmemeye, kısaca kendi kendine yetmeyi henüz başara-
mamış post-Sovyet cumhuriyetlerini ABD ve AB’ye kaptırmamaya çalışsa 
da ABD, AB bölgede yer almak için birçok argümanı kullanmaktadır. 
Öncelikle ABD’nin bölge politikasına bakarsak; Dünyanın en büyük 
enerji kaynaklarından olan Ortadoğu’yu Enerji Havzasını Suudi Arabis-
tan’ı kendisine bağlayan ve daha sonra Irak’ı işgal ederek kontrol eden 
ABD, özellikle “11 Eylül” saldırılarını çok iyi bir bahane olarak değerlen-
dirmiş, eline geçen fırsatı kullanarak radikal terörist grupları imha et-
mek maksadıyla, Afganistan’a ve dolayısıyla Avrasya’nın en kritik bölgesi 
olan Türkistan’a girmiştir.13 ABD’nin 21. yüzyıldaki büyük stratejisi ide-
ologlar tarafından tasarlanmıştır. Samuel Huntington’un “Medeniyetler 
Çatışması” tezi ile altyapısı hazırlanmış olan bu stratejiyi, kontrol edebi-
lir düşmanlar yaratarak enerji kaynaklarına ulaşmayı içeriyordu.14 Dola-
yısıyla akılcılığa değil, önyargılarla başlayan yanlış hesaplara dayandırıl-
mıştı.15 

3. ABD’nin Bölge Politikası 

Daha da önemlisi Türkistan bölgesi, ABD başkanlarına ulusal güven-
lik danışmanlığı yapan Zbigniew Brzezinski’nin “Büyük Satranç Tahtası” 
diye ifade ettiği 21. yüzyılı belirleyecek olan güç çekişmelerini ifade eden 
satranç tahtasının temel öznelerinden birisidir. Böylece Brzezinski ABD’-
nin günümüzde uyguladığı politikaları hatta bu politikaların geleceğe yö-
nelik ipuçlarını veriyor. Avrasya’yı günümüz jeopolitiğinin temel coğraf-
yası olarak kabul ediyor. İlk defa Avrasya dışında bir ülkenin yani; ABD’-
nin Avrasya’ya egemen olmaya çalıştığını belirtiyor. Çünkü Türkistan 
Ortadoğu’nun aksine Çin, Rusya ve Hindistan gibi ABD’ye ekonomik an-
lamda rakip olabilecek ülkeler ile kara bağlantısı olan bir havzadır. Ayrı-
ca Türkistan enerji rezervleri ve zengin maden yatakları yükselmekte 
olan Asya güçleri için ABD hegemonyasındaki Ortadoğu, petrol ve doğal-
gaz kaynaklarına göre daha erişilebilir bir alternatif konumundadır. 
ABD’de doğal olarak enerji kaynaklarına erişim yarışının baş aktörüdür 
                                                           
13 Haktan Birsel, “Avrasya Enerji Kaynaklarında Sınırsız ve Kontrolsüz Hâkimiyet”, 2023, 
Sayı: 75, s. 30, 15 Temmuz 2007. 
14 Burak Çınar, “ABD Dış Politikasında Türk Jeopolitiği”, 21. Yüzyıl, Sayı: 13, s. 27, Ocak 
2010. 
15 Nejat Eslen, “ABD’nin Jeostratejik Hataları”, Jeopolitik, Yıl: 3, Sayı: 10, s. 34, Bahar 2003. 
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ve bu yarışın dışında kalmaya niyetli değildir.16 Ancak unutulmasın ki 
ABD’nin tek süper güç olarak kalmasının yolu, Rusya’nın yeniden bir 
süper güç olamamasına bağlıdır.17 

Bu doğrultuda, Rusya’nın kontrolündeki boru hatlarına alternatif 
oluşturabilecek boru hattı projelerini desteklemektedir. BTC (Bakü-Tif-
lis-Ceyhan) ve NABUCCO (Uluslar Arası Doğalgaz Boru Hattı Projesi) 
Projeleri ABD’nin desteklediği projelerdir.18 

Rusya ve Çin’e alternatif olarak ABD bölgesel güvenliği sağlayabilme 
iddiasındadır. Bu stratejinin en önemli ayağı ABD’nin NATO şemsiyesi 
altında Afganistan’da teröre ve Taliban’a karşı verdiği savaşa, bölge ülke-
lerini katma çabasıdır. Kırgızistan ve Özbekistan’daki Amerikan Askeri 
Üsleri, bölge ülkelerinin NATO ile ortaklık faaliyet programlarına dahil 
olması ve Kazakistan’ın BM ile ortak müdahale gücü geliştirmiş olması 
(KAZBRIG) ABD’nin askeri çabalarından elde ettiği somut sonuçlar ola-
rak değerlendirilebilir.19 

Türkistan ülkeleri de çok gönüllü olmasa da ortaya çıkan siyasi şart-
lar nedeniyle ABD’ye hava sahalarını açmak zorunda kalmıştır. Özellikle 
Afganistan’a komşu olan ülkeler kendilerini bu gelişmelerin ortasında 
bulmuşlardır. ABD’nin buradaki üslere ödediği maliyetler Türkistan’ın 
jeopolitik önemini göstermektedir.20 

ABD’nin Türkistan bölgesinde ekonomik altyapıyı çeşitlendirmek sivil 
toplum kuruluşlarını güçlendirmek, modern eğitime destek olmak, hü-
kümetlerin hesap verebilir olmalarını ve çevre bilincini teşvik etmek, sı-
nır güvenliğini arttırmak ve insani yardımlar amacıyla yürüttüğü birçok 
faaliyet doğrudan olmasa da uzun vadede demokratik kültürün yerleş-
mesine katkı sağlayacaktır.21 

ABD, ŞİÖ’nü (Örgütün kuruluş deklarasyonunda herhangi bir ülke-
nin veya bölgenin hedef alınmadığı açıkça belirtilmesine rağmen) bir teh-
dit olarak algılamaktadır. ŞİÖ’nün İran’ı gözlemci ülke olarak kabul et-
mesi ve ABD’ye gözlemci statüsünü vermeyi reddetmesi, 2005 Astana 
zirvesinde ŞİÖ topraklarında bulunan K2 üssünden çekilmesini resmen 
istemesi, bölgedeki ABD destekli renkli devrimlerden çekinen bölge lider-
lerinin giderek Rusya ve Çin’e yakınlaşması, ŞİÖ’nün bir enerji karteline 
dönüşmesi tehlikesi ve bugüne kadar ki en kapsamlı askeri tatbikat olan 
                                                           
16 M. Akif Kireççi, Türk Cumhuriyetlerinin Bağımsızlıklarının 20. Yılında Amerika Birleşik 
Devletleri’nin Türkistan Politikaları, s. 29, Ankara 2011. 
17 Burak Çınar, “a.g.m.”, s. 28. 
18 Ufuk Kantörün, “Bölgesel Enerji Politikaları ve Türkiye”, Bilge Strateji, Cilt: 1, Sayı: 3, s. 
94, Güz 2010. 
19 M. Akif Kireççi, a.g.e., s. 7. 
20 Meşkure Yılmaz, Türkistan’da ABD Üsleri, http://www.21yyte.org/tr/yazi5386-ORTA_ 
ASYADA_ABD_USLERI.html, 31.08.2010. 
21 M. Akif Kireççi, a.g.e., s. 7. 
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2007 Barış Tatbikatı’nın başarısı ABD ve diğer NATO ülkelerinde endişe-
lere yol açmıştır.22 

ŞİÖ üyesi ülkelerin Amerikan karşıtı tavır almalarının haklı sebepleri 
mevcuttur. Türkistan devletleri bölgede ABD destekli renkli devrimlerin 
her an kendi başlarına gelmesinden çekindikleri için Rusya ve Çin’e yak-
laşmaktadırlar. Coğrafi olarak Rusya yakın olduğu Türkistan ülkeleri 
muhtemel askeri güce ihtiyaç duyabilecekleri durumda kendilerine yar-
dımcı olabilecek ülkenin ABD’den önce Rusya olduğuna inanmaktadır-
lar. Bu da akıllara doğal olarak Rusya Türkistan’a geri mi dönüyor soru-
sunu getiriyor.23 

Bütün bu paradokslarla ABD-Rusya güç mücadelesi var gücüyle de-
vam ediyor ve edeceğe de benziyor. ABD bu anlamda Doğu Avrupa ülke-
lerini demokratikleştirerek ve NATO içine çekerek Rusya’yı çevrelemek 
istiyor. Romanya ve Bulgaristan’ı NATO’ya üye yaparak buralarda askeri 
üsler kurup Karadeniz’i kontrol ederek ve NATO üzerinden Karadeniz’de 
girerek, Güney Kafkasya’ya yerleşerek çevreleme hattını genişletmek isti-
yor. Enerji zengini Hazar Havzası ve Türkistan ülkeleri ise hem ABD’nin 
çevreleme hattının uzantısına hem de güç mücadelesindeki yaşam saha-
sını oluşturuyor. Yani ABD Rusya’nın kaybettiği coğrafi bölgeleri yerleşe-
rek hem Rusya’yı çevrelemek hem de bu coğrafya üzerindeki enerji zen-
ginliklerini kontrol ederek küresel üstünlüğünü sürdürmek istiyor.24 

“Soğuk Savaş” günlerini hatırlatan bu gelişmelerden birisi de ABD ta-
rafından Doğu Avrupa ülkelerine kurulması planlanan “Füze Kalkanı” 
projesidir. ABD’nin buradaki temel amacı Rusya’nın “küresel güç” olma 
yolundaki inisiyatifleri ve enerji devi olmasıdır. Rusya’nın Hazar Havza-
sı’ndaki enerji üreten ülkelerin doğalgaz kaynaklarını kendi projeleriyle 
Avrupa’ya taşınmasının ve böylece de Rusya’nın enerji de “tekel” haline 
gelmesinin önüne geçemeyen ABD gerektiğinde müdahale edebilmek için 
Rusya’ya komşu olan Gürcistan ve Ukrayna’yı NATO’ya almak istemek-
tedir.25 

Dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birini paylaşan ve dünya pi-
yasalarına ulaştırılmasında ana güzergâh konumunda olan ülkeler, çe-
şitli çıkar hesapları yapmışlardır. Bu devletlerden, Gürcistan ve Azerbay-
can; Rusya Federasyonu’nun, Bağımsız Devletler Topluluğu’nu kullana-
rak, tekrar bölgesel hâkimiyeti altına girmemek için çeşitli arayışlar içine 
                                                           
22 Hasret Çomak, Ayşegül Gökalp, “2010’lu Yıllarda Şangay İşbirliği Örgütünün Geleceği ve 
Türkiye”, II. Uluslararası Sovyet Bilimciler Kongresi, 22-24 Ekim 2008 Bişkek/Kırgızistan, 
Kongre Kitabı, s. 339, Kocaeli 2009. 
23 Cihangir Gürkan Şen, “Rusya Türkistan’a Geri mi Dönüyor?”, Stratejik Analiz, Cilt: 1, Sa-
yı: 2, s. 3, Haziran 2000. 
24 Nejat Eslen, “Yeni ‘Soğuk Savaş’ Dönemi mi?” Radikal, 6 Mayıs 2006. 
25 Celalettin Yavuz, “Küresel ve Bölgesel Jeopolitik Oyuncuların Karadeniz Stratejileri”, 
2023, Sayı: 84, s. 22, 15 Nisan 2008. 
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girmiştir. Bu arayışlar sonucunda da, “GUAM” örgütünü kurmuşlardır. 
“GUAM” ismi, örgütü teşkil eden Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan ve 
Moldova’dan gelmiştir. Bu dört devlet, Birleşik Devletler Topluluğu’nu, 
Rusya Federasyonu’nun başlıca nüfuz sağlama aracı olarak görmüş. 
Uluslararası ilişkilerini Batıya doğru genişletmek isteyerek kendi güven-
liklerini özellikle “NATO” gibi Batılı güvenlik mekanizmaları içinde ara-
mışlardır. Bunun sonucunda ortak menfaatler çevresinde “GUAM”, 10 
Ekim 1997 yılında dört devlet (Gürcistan, Ukrayna, Azerbaycan, Moldo-
va) tarafından kurulmuştur.26 GUAM’ın oluşumunda ve gelişiminde 
ABD’nin rolü olduğu açık bir gerçektir. ABD, GUAM ülkelerine 45 milyon 
ABD doları tutarında bir yardım yaparak bu ülkeler arasındaki işbirliğini 
ve GUAM’ın örgütlenme çabalarını desteklemiştir. 

Özbekistan başlangıçta bu teşkilata katılmamışken Kırgızistan, Taci-
kistan ve Kazakistan’ın Rusya Federasyonu’nun desteğini alması üzerine 
1999 yılında GUAM’a katıldı ve teşkilat “GUUAM” ismini aldı. 11 Eylül’-
den sonra ABD ile yakınlaşıp O’na ilk askeri üssünü veren Özbekistan 
ABD’yi topraklarından ilk çıkarmak isteyen ülke olmuştur. ABD’nin be-
şinci kolu gibi çalışan STK’ları kendi iktidarına karşı bir tehdit olarak 
gördüğü için Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov yasakladı. ABD 
bunun üzerine Özbekistan’a her yıl yaptığı ekonomik yardımları durdu-
ğunu açıkladı.27 

Özbekistan’ın çekilmesinden sonra GUAM “Demokrasi ve Ekonomik 
Kalkınma Örgütü” olarak isimlendirildi. Örgütü kuranlar açıkça Rusya 
Federasyonu’na karşı olduklarını söylemeseler de örgütün ABD ile Atlan-
tik Paktı tarafından kendi etkinlik alanlarının eski Sovyetler Birliği’nin 
hayat damarı içine genişletmek için kullanıldığı görüşü ağır basmakta-
dır.28 

Türkistan’da beliren jeopolitik güç boşluklarının doldurulması için 
yeterli ekonomik ve teknolojik güce sahip ABD, Çin, Rusya ve AB de yo-
ğun rekabet içinde yer almaktadır. 

Avrupalıların İpek Yolu ve büyük göç hareketleri neticesinde ticari 
ilişkiler kurup kültürel etkileşimler içine girdiği Türkistan üzerindeki 
stratejik hedefleri 19. yüzyılda görülmeye başlamıştır. Ağırlıklı olarak sö-
mürgecilik yarışında üstünlüğünü korumak isteyen İngiltere ile Türkis-
tan’ı kendi “hinterland”ı olarak gören Rusya arasında “Büyük Oyun” ola-
rak adlandırılan bu mücadele, Sovyetler Birliğini kurulmasıyla ertelen-
miş; Soğuk Savaş’ın sona ermesinden sonra da aktörlerin değişimine 
rağmen yeniden başlamıştır.29 
                                                           
26 Haktan Birsel, a.g.e., s. 107-108. 
27 Sinan Oğan, “Özbekistan’da ‘Yeşil’ Devrim Sancıları”, http://www.turksam.org/tr/a364.html 
28 Micheal Chossudovsky, “Avrasya’da Yeni Soğuk Savaş”, www.keditor.org/yazilar_343.html 
29 Fulya Süar, a.g.t., s. 49. 
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Ortaya çıkan bu yeni durum bir taraftan Türkistan ülkelerine komşu 
ülkeler ve güçlü ülkeler ile yeni bir politika, ekonomik ve askeri işbirliği 
ya da dostluk ve işbirliğinin yeniden ele alınmasını gerektirmiştir. Özel-
likle Türkistan’da bulunan petrol, doğalgaz gibi çok büyük hammaddele-
ri ile etnik çatışmaları ve toprak çatışmaları, terör, “radikal İslam’ın” ya-
yılması gibi geleneksel olmayan güvenlik sorunları, güçlü ülkelerin Tür-
kistan strateji ortamı hakkında ilgilerini yoğunlaştırmıştır. Böylece “Yeni 
Büyük Oyun” olarak adlandırılan strateji oluşturulmuştur.30 

4. Avrupa Birliği: Enerji ve İstikrar Politikası 

Diğer küresel güçlerle karşılaştırıldığı zaman AB’nin Türkistan’a yö-
nelik yeterince güçlü politikalara sahip olduğunu söylemek mümkün de-
ğil. Ancak Soğuk Savaş sonrasındaki radikal değişimlerin de etkisiyle 
AB’nin kendine ait genişleme ve derinleşme anlamında ve özellikle enerji 
güvenliği bağlamında bölge ülkeleri ile ilgilenmeye başlamıştır. AB’nin 
bölgeye yönelik politikasında değişiklik planladığının önemli bir göster-
gesi 2007-2013 dönemi için kabul edilen “Orta Asya Strateji Belgesidir.” 
Bu belge ile (her ne kadar Türkistan ile ilişkileri geliştirmek isteyen poli-
tikacılar otoriter/baskıcı rejimlerle işbirliğinden dolayı eleştirilseler de) 
söz konusu ülkelerle işbirliğindeki öncelikli alanları belirlemiş ve bölge 
ülkelerine yapılacak mali yardımları iki katına çıkarmayı planlamıştır.31 

Böylece AB düzenli ve bölgesel siyasi diyalog tesis etmeyi, “Avrupa 
Eğitim İnisiyatifi”, “AB Hukuk Devleti İnisiyatifi”ni tesis etmeyi ve bölge 
ülkeleriyle düzenli bir enerji diyalogu geliştirmeyi hedeflemiştir.32 

“Orta Asya Strateji Belgesi”nde öncelikle, AB açısından bölge cumhu-
riyetleriyle işbirliğinin muhtemel getirileri üzerinde durulmuştur. Türkis-
tan Cumhuriyetleri ile insan hakları, hukukun üstünlüğü, iyi yönetim ve 
demokratikleşme, eğitim, iktisadi kalkınmanın, ticaretin ve yatırımın teş-
vik edilmesi, enerji ve ulaşım ağlarının güçlendirilmesi, çevre ve su, or-
tak tehdit ve zorluklar ile mücadele, kültürler arası diyalog başlıkları al-
tında ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliğine işaret edilmiş ve bu alanlarda 
AB’nin öncelikleri sıralanmıştır. 

“Orta Asya Strateji Belgesi”nden hareketle AB’nin bölgeye yönelik gi-
derek artan ilgisini üç ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan birin-
cisi söz konusu bölgenin ekonomik potansiyelidir. Bölgenin sahip olduğu 
doğalgaz ve petrol rezervleri AB için büyük bir önem arz etmektedir. 
Özellikle Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan doğalgaz krizi sonrasında 
enerji açısından alternatif yollar arayışına gitmek zorunda olduğunu gö-
ren AB, bu kapsamda Türkistan’ı potansiyel bir enerji alanı olarak gör-
                                                           
30 Daekeun Kang, a.g.t., s. 64-65. 
31 Esra Hatipoğlu, “Avrupa Birliği-Türkistan İlişkilerinde Yeni Bir Stratejiye Doğru (mu)?”, 
Türkistan ve Kafkas Araştırmaları, Cilt: 3, Sayı: 5, s. 1-2. 
32 Fulya Süar, a.g.t., s. 74. 
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mektedir. “Orta Asya Strateji Belgesi”nde ifade edildiği biçimiyle AB’nin 
güvenli bir enerji akışını gerçekleştirmeyi başarmasına yönelik politika-
lar, tüm bu politikaların temelini oluşturmaktadır. 

AB’nin bölgeye yönelik ilgisinin ikinci önemli sebebi, güvenlik ve istik-
rar arayışıdır. Bu politika “11 Eylül Saldırısı”ndan sonra Afganistan mer-
kezli yürütülmektedir. Afganistan’da görev yapmakta olan Uluslararası 
Güvenlik ve Destek Gücü “İSAF” kapsamında bölgede asker bulundur-
makta olan AB üyesi ülkeler bu kapsamda uluslararası terörizm, radikal 
dini faaliyetler, uyuşturucu ticareti, insan ve silah kaçakçılığı gibi tehdit-
leri kaynağında durdurmak istemekte ve hem bölgesel hem de dünya ge-
nelinde bir tehdit olmaktan çıkarmak istemektedirler. Afganistan’ın, 
mevcut durumu itibarı ile ifade edilen sorunların ya merkezi ya da geçiş 
noktası olması AB açısından bu ülkenin etrafında bir güvenlik çemberi 
oluşturmayı gerekli kılmaktadır. 

Üçüncü sebep ise AB’nin Türkistan bölgesine, bölgede etkili olan di-
ğer bölgesel ve küresel aktörlerle iyi bir işbirliği zemini olarak görmesi 
yönündeki algısıdır. Bu aktörlerin başında ABD, Rusya ve Çin gelmekte-
dir. Özellikle Çin’in büyüyen ekonomisi ve dünya pazarlarına girişi ABD’-
yi olduğu kadar AB’yi de korkutmaktadır. Hatta sadece uzak bir coğraf-
yadan korkutmanın ötesinde Afrika gibi AB’nin arka bahçesi olan bölge-
lerde de AB’ye alternatif politikalar geliştirerek pazar kapma yarışının bir 
numaralı oyuncusu haline gelmesi Çin ile rekabette farklı yollar arayışını 
hızlandırmış ve Türkistan jeopolitiğini bir derece daha arttırmıştır. 

Yukarıda yer alan üç sebepten en önemlisi şüphesiz enerji üzerinden 
politikalar konusudur. Enerji güvenliğini geliştirilmesinden hem AB hem 
de Türkistan coğrafyasında yer alan devletlerin büyük çıkarı söz konu-
sudur. AB enerji kaynaklarının üretimi, gelişimi ve ulaşımı için siyasi ve 
ekonomik girişimlerde bulunmaktadır. Böylece AB, yeni petrol ve doğal-
gaz kaynaklarının işletilmesi, yeni boru hatları ve enerji yollarının kurul-
ması ve mevcut enerji altyapısının yenilenmesini desteklemektedir. Ayrı-
ca bölgesel enerji güvenliği konusunda işbirliğini geliştirilmesi amacıyla 
Türkistan’da Avrupa’ya uzanan yeni bir ulaşım ağı geliştirme konuların-
da bölge ülkelerine siyasi destekte sağlamaktadır. 

AB’nin Türkistan için geliştirmiş olduğu strateji, bölgedeki AB politi-
kalarının genel çerçevesini oluşturmaktadır. Sonuç olarak AB’nin bölge-
ye ilgisi günümüze kadar iki noktada toplanmıştır: Enerji ve istikrar. AB 
bu iki amaç doğrultusunda projeler geliştirmiştir. AB, Rusya Federasyo-
nu’nun ulaştırma ağları üzerinde tekeline alternatif olacak ve Türkistan-
Güney Kafkasya-Doğu Avrupa güzergâhını izleyecek yeni ulaşım koridor-
ları projelerine önem vermektedir. Bunlardan en önemlisi Rusya’nın gü-
neyinde bir Avrasya koridoru oluşturmayı amaçlayan TRACEA (Trans-
port Corridor Europe-Caucaus-Asia Avrupa-Kafkasya-Türkistan Ulaştır-
ma Koridoru) projesidir. AB 26 Haziran 2006 tarihinde enerji güvenliği 
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açısından NABUCCO ismi verilen ve Hazar Havzası’nda çıkarılan doğal-
gazı Avrupa’ya taşıyacak 3300 kilometrelik boru hattını hayata geçirmeyi 
onaylamıştır. Hat AB’nin Trans-Avrupa Enerji Hattı’nın bir parçası ola-
rak görülmüştür.33 AB’nin aktif destek ve katkısı ile gerçekleştirilmekte 
olan her iki proje de AB’nin daha önce riskli olarak gördüğü ve uzak 
durduğu gerçek anlamda stratejik projelerdir.34 

Türkistan’ın jeopolitik özellikleri 20. yüzyıldan beri İngiliz ve Ameri-
kan coğrafyacı ve stratejistler tarafından belirtilmiş, günümüzde de bü-
yük devletlerin arasındaki rekabette bölgenin giderek artan önemini gös-
termektedir. 11 Eylül’den sonra Afganistan’a ulaşmak isteyen ABD’nin 
etkisi AB’nin Türkistan’da etkinliğini zorlaştırmaktadır. AB’nin diğer 
güçlerle mevcut yapı ve bütünüyle yumuşak güç üzerine inşa edilen poli-
tikası çerçevesinde rekabet edebilme şansı neredeyse yoktur. 

5. Türkiye’nin Türkistan Politikası(zlığı) 

Aslında Türkistan’da önemli bir güç merkezi de Türkiye’dir. Türkiye 
Cumhuriyeti’nin Türkistan ilişkileri 1991’de ortaya çıkan şartlar gereği 
diğer bütün dünya ülkeleri gibi yeniden şekillenmiştir. Burada yaşayan 
Türklerle 1991 öncesi doğrudan bir temas söz konusu değildi. Hatta 
Sovyetler Birliği ile 1921’de imzalanan Dostluk ve Kardeşlik Anlaşması 
ile Sovyetlerin Türkiye’de komünist oluşumları desteklememesine karşı-
lık Türkiye’nin de Sovyetler bünyesindeki Turancı akımları destekleme-
yeceği karara bağlandı. Türkiye bu anlaşmaya sadık kalarak bölgede ya-
şayan Türklerle ilişkide bulunmadı. Büyük Atatürk, Cumhuriyet’in 10. 
yılında Sovyetler Birliği ve onun içinde yaşayan Türklerle ilgili görüşleri-
ni açıklamıştı. Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile Türkiye ara-
sındaki ilişkiler zaman zaman gerilip notalar verilse de olaysız atlatılmış-
tır. Fakat Sovyet tehdit ve tehlikesi karşısında Türkiye güçlü bir güvenlik 
şemsiyesi aramış ve bunun sonucunda da 1952’de NATO paktına üye ol-
muştur. Bu üyeliğin bir sonucu ve de paktın gelişmişlik açısından zayıf 
ortaklarından birisi olarak Türkiye, ister istemez milli politikalarını NA-
TO kapsamında değerlendirmek ve uygulamak zorunda kalmıştır. 

Sovyetler Birliği döneminde Türkistan’da yaşayan Türklerle doğrudan 
bir ilişki kuramayan ve genelde ilişkileri merkezi Sovyet yönetimiyle sür-
düren Türkiye 1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bölgede 
oluşan Türk devletleriyle ilişkiler kurmuştur. Türk Cumhuriyetlerini ilk 
tanıyan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Türkiye, Türk Cumhuriyet-
leri’nin uluslararası kuruluşlara üye olmasında yardımcı olmuştur. Ba-
                                                           
33 Sadık Rıdvan Karluk, “Küreselleşen Dünyada Avrupa Birliği’nin Türkistan Ülkeleriyle 
Olan İlişkileri ve Bölgeye Yönelik Stratejileri”, bildiri.anadolu.edu.tr/papers/bildirimakale/ 
1073_b220p82.html 
34 Murat Erdoğan, “Avrupa Birliği’nin Türkistan Politikaları”, Rapor, Hoca Ahmet Yesevi 
Üniversitesi Türk-Kazak Üniversitesi, s. 30, Ankara 2011. 
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ğımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından 1991’den 1993’e kadar yoğun 
üst düzey ziyaretler gerçekleşti. Türk Cumhuriyetleri devlet başkanları-
nın Ankara’yı ziyaretleri ve yaptıkları konuşmalar, Türkiye’de olduğu ka-
dar Türkistan coğrafyasıyla ilgili bütün merkezlerde büyük bir heyecana 
yol açmış, Türk siyasi seçkinleri arasında filizlenmeye başlayan “Türkiye 
merkezli bir Türk bloğu yaratabileceği” şeklinde düşüncelerin güçlenme-
sini sağlamıştır. 

Türkistan Cumhuriyetleri ile Türkiye 75 yıl aradan sonra temas ve 
ilişki içine girdi. Türkiye’nin bu konuda daha önce takip edilen ciddi 
devlet politikaları bulunmadığı gibi bu duruma yönelik ciddi bir hazırlığı 
da mevcut değildi. “Hazırlıksız yakalandık” sözü bir mazeret olarak gös-
terildi. Zaman içerisinde bu mazeret aşıldı; siyasi, ticari, kültürel giri-
şimlere teşebbüs edildi. Profesyonel olmaktan uzak olmakla birlikte bu 
dönemde başlayan ilişkiler biraz iddialı, belki biraz da abartılıydı. Buna 
rağmen Türkiye’nin yaklaşımı bölgede söz sahibi olmak isteyen ülkeler 
tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Türkistan’a yönelik politikalar da-
ha çok Türklere gönül vermiş kişilerin katkıları ile yürütülmeye çalışıl-
mış, hükümetler de ilk yıllarda konuya önem vermişler, fakat tek parti 
iktidarları ile ilgi giderek azalmıştır. 

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (Tİ-
KA) 1992’de kuruldu. TİKA’nın kuruluş amacı, Türk Cumhuriyetleri baş-
ta olmak üzere Türkiye’ye komşu ülkeler ve gelişme yolundaki ülkelerin 
kalkınmalarına yardımcı olmak, bu ülkelerle ekonomik, ticari, teknik, 
sosyal, kültürel ve eğitim ile ilgili alanlarda işbirliği proje ve programları 
geliştirmek, bu projeler için gerekli finansmanı sağlamak, bu ülkelerin 
bağımsız devlet yapılarının korunması, bu ülkelere uzmanların gönderil-
mesi, buradan gelecek eleman ve öğrencilerin eğitim ve staj görmesi, bu 
kişilere burs tahsil edilmesi amacıyla gerekli düzenlemeler ile ilgili ku-
rum ve kuruluşlarla koordinasyon yapmak; Türkiye’nin ikili, bölgesel ve 
küresel düzeyde iktisadi, teknik, çevresel, hukuki ve diğer alanlardaki 
işbirliği ilişkilerini yönlendirmek, bu ilişkiler için gerekli tahlil, tasarım, 
planlama, projelendirme ve koordinasyon sağlamak amacını hedeflemek-
tedir. 

TİKA, 1992’den bu yana önemli projeler gerçekleştirmiş, dost ve kar-
deş cumhuriyetlerle yakın işbirliği kurmuştur. Türkiye TİKA yoluyla Av-
rasya coğrafyasında akrabalık ilişkileri içinde olduğu Türk Dünyası veya 
ortak kültür değerlerine sahip olduğu ülkelere çeşitli alan ve düzeylerde 
yardım yapma ve işbirliği hususlarında bir sistematiğe kavuşmuştur. Ül-
ke raporları hazırlanmış ve 1994’de Avrasya Etütleri adı altında bir dergi 
yayın hayatına başlamıştır. 

Milli Eğitim Bakanlığı Büyük Öğrenci Projesi’ni 1992-1993 öğretim yı-
lı itibariyle; Türk Cumhuriyetlerinin ve Türk topluluklarının, yetişmiş in-
san gücü ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olmak, Türk dostu genç bir 
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nesil yetiştirmek ve Türk Dünyası ile kalıcı bir kardeşlik ve dostluk köp-
rüsü kurmak, Türkçeyi öğrenmek ve Türk kültürünü tanıtmak, Türk 
Dünyasında yer alan ülkeleri, bu ülkelerin kendi aralarındaki ilişkileri 
geliştirerek bir büyük şemsiye oluşturmak amacıyla uygulamaya koy-
muştur. Ancak bu proje şimdiye kadar istenilen hedefe ulaşamamıştır. 
Türkistan’dan gelen öğrencilerin bir kısmı Türkiye’den kötü izlenimlerle 
ayrılmışlardır. Türkiye’de eğitim görüp ülkelerine dönenlerle ise bağlantı 
kesilmiştir. Hâlbuki bu öğrencilerle bağlantıyı koparmayarak Türkistan 
ile Türkiye arasında köprü kurarak (ki esas amaç buydu) kendimizi de-
vamlı ve doğru bir şekilde anlatabilirdik. Ayrıca Türkiye-Kazakistan iş-
birliğiyle Hoca Ahmet Yesevi, Türkiye-Kırgızistan işbirliği ile de Manas 
Üniversiteleri kuruldu.35 

Yalnızca Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla değil, özel vakıflar aracılı-
ğıyla da Türkistan’da çok sayıda okullar açıldı. 

Prof. Dr. Turan Yazgan’ın başkanlığını yaptığı “Türk Dünyası Araştır-
maları Vakfı”ndan Türkistan’daki Türk öğrencilere burs verilmesi ve Tür-
kiye Türkçesi öğretilmesi gibi birçok olay gerçekleştirilmiştir. 

Her ne kadar bugün tam anlamıyla hayata geçirilememiş olsa da 
Türk Cumhuriyetleri Latin Alfabesine geçtiler. 

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan eden 
Türk Cumhuriyetleri ile iletişim kurmak, Türkiye ile söz konusu Cumhu-
riyetler arasında birbirlerini daha yakından tanımalarını sağlamak ve 
her alanda iş birliğini teşvik etmek amacıyla 27 Nisan 1992 tarihinde 
TRT Avrasya yayınları başlamıştır. Başlangıçta kısa süreli olan ve çok 
sağlıklı izlenemeyen programlarla ilgili sorunlar zamanla giderilmiştir.  

21 Mart 2009’da TRT Avaz TV açıldı. Azerice, Kazakça, Kırgızca, Öz-
bekçe ve Türkmence dillerinde sanat, belgesel ve müzik programlarının 
yanı sıra bu Türk ülkelerinde yapılmış film ve diziler Türkçe altyazıyla 
yayınlanmaktadır. TRT Avaz’ın, Türk Cumhuriyetleri ile iletişimi önemli 
ölçüde sağlayacak çok güzel işler yapmasını bekleyebiliriz. Artık günü-
müzde TRT dışında özel kanallar birçok ülke de olduğu gibi Türkistan’da 
da izlenebilmektedir. 

Ulaşım alanında da birçok mesafe kat edilmiştir. Bakü-Tiflis-Kars De-
miryolu Hattı “Demir İpek Yolu” olarak da adlandırılan bu hat, Marmaray 
Projesi’nin tamamlanmasıyla Avrupa’dan Çin’e demiryoluyla kesintisiz 
yük taşınmasını sağlayacaktır.36 Havayoluyla Türkiye ve Türkistan ülke-
leri arasında düzenli uçuşlar yapılmaktadır. Türkiye’nin bağımsız Türk 
Devletleri ile kara ve denizyolu sınırlarının olmaması ve taşıma problem-
leri; ticaretin geliştirilmesini olumsuz etkilemektedir. 
                                                           
35 Meşkure Yılmaz, “Türkiye’nin Türkistan Politikasında Eksen Kayması Var mı?”, 21. Yüz-
yıl, Sayı: 16, s. 2, Nisan 2010. 
36 “Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı”, tr.wikipedia.org/wiki/Baku-Tiflis-Kars_demiryolu_hattı.html 
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Bu olumsuzluklara rağmen Türk Devletleri ile ekonomik ve kültürel 
ilişkiler hızlandırılmalı ve genişletilmelidir.37 

Sonuç 

Türkistan tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de büyük bir cazibe 
merkezi olmaya devam etmektedir. Bölge sahip olduğu petrol, doğalgaz 
ve maden yataklarından dolayı bu zenginlikleri paylaşmak ve sömürmek 
isteyen güçlerin rekabetine sahne olmaktadır. Bölgede etkin olan aktör-
ler Rusya, ABD, Çin ve AB’dir. 

Rusya’nın Sovyetler Birliği döneminden gelen etkisi günümüzde de 
devam etmektedir. Rusya, Sovyetler Birliği sonrası dönemde gündeme 
getirdiği BDT adı altındaki gevşek federasyon yapılanmasıyla yakın çevre 
olarak ilan ettiği Sovyet Cumhuriyetleri’ni yine eskisi gibi kendi hege-
monyası altında tutmak için çaba göstermektedir. Rusya ABD’yi bölgeye 
sokmamak adına Çin ile işbirliği yapmaktadır. ŞİÖ bunun bir göstergesi 
olmasına rağmen açıkça ifade edilmemektedir. 

ABD her şeyden önce doğal enerji kaynaklarına ulaşabilmek için Tür-
kistan üzerinde etkili olmak istemektedir. Bunu sağlayabilmek içinde 
Rusya’nın kontrolü dışında alternatif boru hattı projelerini desteklemek-
tedir. ABD bölgenin güvenliğini de sağlayabilme iddiasındadır. Bunu da 
NATO aracılığıyla yapmaya çalışmaktadır. 11 Eylül saldırısının ardından 
Türkistan’da bölge dışı bir ülke olarak üsler elde etmeyi başarmıştır. 
ABD, GUAM ülkelerine maddi yardımlar yaparak Rusya’ya karşı iş birli-
ğine girişen ülkeleri desteklemiştir. 

AB’nin Türkistan’da etkin bir politikasından söz edilemezken bölgede-
ki hedefinin enerji ve istikrar olduğunu söyleyebiliriz. 

Türkiye’ye gelince aslında Türkiye Türkistan’da önemli bir güç merke-
zidir. Ancak Türkistan’daki cumhuriyetlerle yirmi yıldır istenilen düzey-
de bir politikaya sahip olunduğunu söyleyemeyiz. 

Türkistan’a hâkim olabilmek iddiasındaki bir gücün bunu gerçekleş-
tirebilmesi kendi kapasitesi ve imkânlarının yanında, bu ülkelerin eko-
nomik, siyasi ya da güvenliğe ilişkin ihtiyaçlarına cevap vermedeki başa-
rısı tarafından belirlenmektedir. Türkistan devletleri bir taraftan kendi 
devlet yapılarına işlerlik kazandırma, kurumsal yapılarını güçlendirme, 
yer altı ve yerüstü kaynaklarına kendi bölgelerinde faaliyet gösteren ve 
göstermek isteyen büyük devletler ve onların talepleri arasında denge 
kurmaya çalışarak bu süreci yaşamaktadırlar. 

Bulundukları jeopolitik konumlarından dolayı Türkistan devletlerinin 
işleri orta ve uzun vadede zor görünmektedir. Suat İlhan “Türk olmak 
zordur.” diyor. Hele adının Türkistan olduğu ama bunun bile söyleneme-
diği coğrafyalarda. 
                                                           
37 Meşkure Yılmaz, Türklerin Dünyası, s. 443, Ankara 2010. 
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Öz 

Ermeniler Osmanlı Devleti döneminde ‘Millet-i Sadıka’ unvanıyla anı-

lan bir toplum iken, Batılı devletlerin çıkarları doğrultusunda, bulunduğu 

devlete isyan etme konuma getirildikleri görülmüştür. 

Bilhassa Ruslar 1878 Ayastefanos Antlaşması sonrası sözde bir Er-

meni Devleti kurulması sözü ile Osmanlı Devleti’ne karşı isyanların başla-

tılmasına yol açmıştır. 

Berlin Antlaşması ile diğer Batılı devletlerde bu sürece dâhil olmuşlar-

dır. Bununla birlikte bu sürecin baş mimarı ve etkili devleti öncelikle Rus-

lar ve daha sonra da İngiltere, Fransa ve ABD olmuştur. 

Bu çalışmada bugüne kadar zaman zaman alevlenen ilişkiler gelecek-

te hangi yönlere gidebileceği hususu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Ermeniler, Bağımsızlık, Ruslar, Batılı Devletler, 

Ayastefanos, Berlin. 

Abstract 
The Position and Importance Of Russia In Armenian Issue 

While Armanian were remembered with the tittle of “loyal nation” 

community in the Ottoman State, it was seen that they were brought into 

a position in which they rebelled againts the state where they were living 

together. In accordance with in the interest of Western states. 

In particular, the Russia led to the launch of the rebellions against the 

Ottoman State, promising on creating so-called Armanian State after the 

Treaty of 1878 Ayastefanos. 
                                                           
* Bingöl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü.   
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Other Western states have also become involved in this process with 

the Treaty of Berlin. That became the chief architect of this process and 

effective state. 

In this study, it has been attended to clarify to words which directions 

the relations, which have sometimes flamed so far may go However, the 

chief architect and dominant state of this process was primarily Russia 

and later United Kingdom, France and the USA lookover the control. 

Key words: Armanians, Independence, The Russians, Western     

States, Ayastefanos, Berlin. 

Giriş 

Osmanlı tarihinin son yüzyılında en çok meşgul olduğu konuların ba-
şında hiç şüphesiz Ermeni sorunu gelmektedir. Osmanlı Devleti üzerin-
de tarihi emellerini gerçekleştirmek isteyen Batılı devletler, Fransız ihti-
lalinin getirdiği düşünceler sonucu öncelikle Osmanlı topraklarında ya-
şayan gayrimüslim azınlıklardan Sırp, Rum, Bulgar, Romen ve Ermeni 
vs. toplulukları Osmanlılar aleyhine kışkırtıp isyan çıkararak kaos ve 
kargaşalar sonucundaki fırsatları değerlendirmek istemişlerdir. 

Ermenilerin Türkler ile karşılaşmaları genel olarak Türklerin batıya 
yönelmeleri ile olmuştur. Türkler Anadolu’ya gelirken Ermeniler Bizans 
imparatorluğunun himayesindeydiler. Bizans’ın idari acizliği, mahiyetin-
deki toplumlara zulmü ve Ermenilere olan baskılarından dolayı Ermeni-
ler, Türklerin Anadolu’ya gelişlerini çok olumlu bir şekilde karşılamışlar-
dır.1 Çünkü Ermeniler Bizans öncesi ve Bizans imparatorluğu dönemin-
de çeşitli baskılara maruz kaldıkları için siyasal birlikten de mahrum 
kalmışlardır. Ancak Ermeniler Anadolu da bir toplumu olarak din, inanç 
ve sosyal yaşam serbestliğini elde etmeleri, büyük Selçukluların himaye-
sine girmesiyle mümkün olmuştur.2 Sonuçta Ermeniler, Büyük Selçuklu 
ve Anadolu Selçuklu Devletleri zamanlarında iç yönetimlerinde tamamen 
serbest olarak siyasal yaşamlarını sürdürmüşlerdir.3 

Ermeniler, Osmanlı idaresine girmeden önce Cezayirlilerin, Timurlu-
ların, Karakoyunlu ve Akkoyunluların yönetimine girmişlerdir.4 

Ermeniler; Osmanlıların kuruluş döneminde Doğu Anadolu ve Kafkasya 
da gruplar halinde dağınık bir vaziyette, İran, Bizans, Gürcü, Selçuklu ve 
diğer bazı devlet ve beyliklere bağlı olarak yaşamaya devam etmişlerdir.5 

Osmanlı-Ermeni ilişkileri Orhan Gazi döneminde başlamıştır. Orhan 
Bey, Ermenileri himayesi altına almıştır. Bursa’da bulunan Ermeni kili-
                                                           
1 Halil Metin, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, s. 31, İstanbul 1997. 
2 Ali Sevim, Genel Çizgilerle Selçuklu Ermeni İlişkileri, s. 41-42, Ankara 1983. 
3 Ali Sevim, a.g.e., s. 41. 
4 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, s. 22, Ankara 1985. 
5 Cemal Anadol, Ermeni Dosyası, s. 18, Ankara 1985. 
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sesi ve patriğini resmen tanımıştır. Nitekim Fatih’in İstanbul’u fethetme-
sinden sonra Bursa’daki Ermenilerin ruhani lideri Hovakim’i İstanbul’a 
getirerek ona Ermeni patriği unvanını vererek Ermeni cemaatinin lideri 
olarak atamıştır.6 

Siyasi yönden Ermenilerin Osmanlı topraklarına katılması Yavuz Sul-
tan Selim döneminde olmuştur.7 Uzun süre Osmanlı Devleti himayesin-
de huzurlu bir hayat süren Ermenilere XVII. yüzyılın başlarından itiba-
ren Avrupalı Katolik, Protestan ve Ortodoks mezhebine bağlı misyonerler 
tarafından etki edilmeye başlanmıştır. Batılı güçler kendi çıkarları doğ-
rultusunda Ermenileri Osmanlılar aleyhinde kışkırtıp faaliyetlerde bu-
lunmuşlardır.8 

Nitekim misyonerlik faaliyetleri kapsamında; Fransa’nın amacı, Er-
menileri Roma Katolik kilisesine bağlamak, İngiltere’nin amacı, Osmanlı 
topraklarında Protestan bir Ermeni milleti oluşturmak, aynı şekilde ABD 
de Ermenilere Protestanlığı telkine çalışmak, Rusya ise onları Ortodoks-
luğu çekmek istemiştir.9 Böylece bahsi geçen büyük güçler Ermeniler 
üzerine yoğun bir propaganda faaliyetlerine girişmişler ve Osmanlı Dev-
leti’ni içten yıkma çabalarını sürdürmüşlerdir. 

Neticede Balkanlarda görülen ayrışımlar sonrası bazı Hıristiyan dev-
letler istediklerini elde ettikleri için, sıra Anadolu’nun en sadık tebaası 
Ermenileri kullanmaya başlamışlardır. Ermeni sorununun çıkmasında 
İngiltere, Fransa ve ABD’nin önemli etkileri olmakla birlikte en büyük ro-
lü Ruslar üstlenmişlerdir.10 

Ermeni Meselesi ve Ortaya Çıkarılması 

Ermeni meselesi, XIX. yüzyıl sonlarında Batılı devletlerin menfaatleri 
çerçevesinde (Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) tarafından ortaya konu-
lan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu topraklarında sözde bağımsız 
bir Ermeni devleti kurdurmak ve Osmanlı devletini parçalamaya yönelik 
bir hareket şeklinde ifade edilebilir. 

Bu devletlerin maşaları olan Avrupalı misyonerler 1839 Tanzimat Fer-
manından sonra okullara el atarak Ermenilere ayrılık tohumu atmaya 
çalışmışlar, Ermeni okullarındaki öğretmenler vasıtasıyla ihtilalci fikirle-
ri yaymayı da sağlamışlardır. Böylece Osmanlı toplumunun en rahat ve 
müreffeh cemaati durumundan isyancılar durumuna gelmişlerdir.11 
                                                           
6 Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, s. 149, İstanbul 1987; Abdullah Yaman, 
Ermeni Meselesi ve Türkiye, s. 63-65, İstanbul 1973. 
7 Yavuz Ercan, “Tarihi Belgeler Işığında Ermeni İddiaları”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni 
Toplumuyla İlişkileri Sempozyumu, s. 211, Ankara 1985. 
8 Yavuz Ercan, Ermeni Maskesi Düşüyor, s. 5-11, Ankara 1993. 
9 Güntekin Ural, Tarih Işığında Ermeni Dosyası, s. 35, İstanbul 1998. 
10 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914), Ankara 1999. 
11 Esat Uras, Ermeni Meselesi, s. 59-69, Ankara 1950. 
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Daha sonra 1856 Islahat Fermanı’ndan sonra İstanbul’da ve bazı 
önemli ticaret merkezinde toplanmış olan Ermeniler üzerinde Avrupa’nın 
etkinliği sürmüş, Ermenilere adeta devlet içinde devlet yetkileri veren 
“Nizamname-i Millet-i Ermeniyan” belgesi ile 30 Mart 1862 tarihinde ilan 
edilmesini sağlamışlardır. 

Bununla Ermenileri bir cemaatin ötesinde; siyasi, sosyal, iktisadi kül-
türel bütün haklarında ve eylemlerinde devlet içinde yeni bir baskı gru-
bu haline getirilmişlerdir.12 

Şüphesiz Ermeniler ile Türkler arasında ilişkilerin kötüye gitmesi, 
1860 tarihlerinden sonra daha da hızlanmıştır. Bu tarihlerde sosyal 
amaçlarla kurulmaya başlayan dernekler, komitelerin ilk çekirdeklerini 
oluşturmuştur. 

1877-1878 Türk-Rus Savaşı sonucunda Rus Ordusu Ayastefanos’a 
kadar gelmişti. Osmanlı İmparatorluğu çok büyük bir yara almış ve bir 
daha toparlanması zor bir durum arz etmeye başlamıştı. Savaşın böyle 
sona ermesi, Ermenileri de cesaretlendirmiş ve Osmanlı Devleti’nin zor 
durumundan faydalanarak Anadolu’nun doğusunda bağımsız bir Erme-
nistan kurma hayaline kapılmışlardır. 

Böylece Ermeni meselesi aktif olarak, 1877-1878 Osmanlı-Rus Sava-
şı’ndan sonra Rusya’nın, Doğu Anadolu’daki bazı Türk şehirlerini işgal 
ederek bu şehirlerde yaşayan Ermenileri bağımsızlık amacıyla Osmanlı 
Devleti’ne karşı kışkırtmasıyla başlamıştır. 

Nihayet savaş sonrası Ayastefanos Antlaşması’na 16. maddesi olarak, 
“Ermeni meselesi” eklenmiştir. Fakat Ermenileri 16. madde tatmin etme-
miştir. Bunun sonucudur ki Berlin Antlaşması’nın 61. maddesine yeni-
den koydurulmuştur. 

Berlin Antlaşması’nda Islahat formülü üzerinde mutabakata varılarak 
61. maddesi şu şekilde tespit edilmiştir. 

“Babıâli, Ermenilerin oturdukları vilayetlerin mahalli şartları dolayısı 

ile muhtaç oldukları ıslahat ve düzeltmeleri gecikmeden yapması ve 

Kürtler ile Çerkezlere karşı emniyet ve huzurlarını korumayı taahhüt 

eder ve bu konu da alacağı tedbirleri sırası geldikçe devletlere tebliğ 

edeceğinden adı geçen devletler de bu tedbirlerin tatbikine nezaret 

edeceklerdir.” 

Ermeni Meselesi böylece hazırlanmış ve Şark meselesinin bir bölümü 
haline gelmiştir.13 

Ayastefanos ve Berlin Antlaşması sonucu Ermeniler lehine şüphesiz 
bu durum daha sonra, Ermenilerin teşkilatlanmalarına ve milliyetçilik 
                                                           
12 Esat Uras, “Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi”, Ermeni Meselesi, Cilt: 3, s. 15, İstanbul 1989. 
13 Ergünöz Akçora, “Şark Meselesi ve Van’da Ermeni İsyanlarına Batılı Devletlerin Etkileri”, 
Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), Cilt: 4, Sayı: 1, s. 123, Elazığ 1990. 
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duyguları içinde sadık oldukları bir devlete isyana kadar götürmüştür. 
Ancak bu teşkilatlanma ve istekler masum istekler ve göstermelik isim-
ler altında oluşturulmuş ve zamanı gelince esas yüzlerini göstermekte 
gecikmemişlerdir. 

Bu konuda ilk teşebbüs Adana bölgesinde 1860 yılında kurulan “Ha-
yırsever Cemiyeti” ile olmuştur. Bunu “Fedakârlar Cemiyeti” takip etmiş-
tir. Van bölgesinde kurulan “Araratlı”, merkezleri Muş’ta bulunan “Mek-
tep Sevenler” gibi bazı isimler almışlardır. Bunlar daha sonra birleşerek 
“Ermenilerin Muttehid Cemiyeti” adını almıştır. 

Yine 1880 yılında Erzurum’da “Silahlılar Cemiyeti”, “Milliyetperver Ka-
dınlar Cemiyeti”, 1882’de “Karahaç Cemiyeti”, İstanbul’da “Ermeni Vatan-
perver İttihadı Cemiyeti” kurulmuştur.14 

Ermeniler, II. Meşrutiyet ve Balkan harbi sırasında Batılı devletler yine 
Ermeni toplumunu kullanmak istemişlerdir. Bilhassa Ruslar ile gizli an-
laşmalar yaparak Türk Ordusu’nu arkadan vurmaya kalkmışlardır.15 Böy-
lece “Ermeni Davası”, o günlerde Osmanlı Devleti üzerinde çıkarları çarpı-
şan iki büyük devletin Rusya ile İngiltere’nin tahrikiyle ortaya çıkmıştır.16 

Ermeni İsyanlarının Çıkmasına Etki Eden Faktörler 

Osmanlı Devleti, 1683 yılında ikinci Viyana bozgunundan sonra Hı-
ristiyan Avrupa Devletlerinin bazıları Osmanlıyı Avrupa’dan atmak ama-
cıyla “kutsal ittifak” oluşturmuşlar ve Osmanlılara saldırarak 1699 tari-
hinde imzalanan “Karlofça Antlaşması” ile Osmanlılardan ilk defa bir 
toprak alabilmişlerdir. Bu tarihten sonra da ekonomik ve askeri alanda 
güçlenerek Osmanlı Devleti’ne karşı saldırı ve üstünlüklerini sürdür-
müşlerdir.17 

Bu duruma, Fransız İhtilalinin getirmiş olduğu düşünceler ve Os-
manlı yönetiminde meydana gelen aksamalar, toplumsal huzursuzlukla-
rın doğmasına yardımcı olmuştur. Özellikle Osmanlı yönetiminde yaşa-
yan Hıristiyan unsurların sorunları bazı Avrupa Devletlerinin kendi so-
runları gibi düşünülmüş ve bu sorunları çözümlemek için Osmanlı Dev-
letinin iç işlerine karışmaya başlamışlar ve azınlıkların koruyuculuğuna 
soyunmuşlardır. 
                                                           
14 Esat Uras, “Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi”, Ermeni Meselesi, Cilt: 3, s. 19. 
15 Genelkurmay Heyet, Belgelerle Ermeni Sorunu, s. 43-53, Ankara 1983; Kamuran Gürün, 
a.g.e., s. 193-211; Ercüment Kuran, “Ermeni Meselesinin Milletlerarası Boyutu”, Tarih Bo-
yunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu”, s. 21-26, Ankara 1985. 
16 Ercüment Kuran, “a.g.m.”, s. 19-21; Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, s. 112, Ankara 
1983; Abdurrahman Çaycı, “Türk-Ermeni İlişkilerinde Gerçekler”, Tarihi Gelişmeler İçinde 
Türkiye’nin Sorunları Sempozyumu (Ankara, 8-9 Mart 1990), s. 86, Ankara 1995; E. Ziya Ka-
ral, Osmanlı Tarihi, Cilt: VIII, s. 126-131. 
17 Ayhan Yalçın, Belgelerin Işığında Türk Ermeni Meselesinin İç Yüzü, s. 28-21, İstanbul 
1975; Halil Metin, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, s. 57, İstanbul 
1997; Cengiz Kürşat, Ermeni Meselesi, Osmanlı Arşivi Yıldız Tasnifi, Tarih Araştırmaları ve 
Dokümantasyon Merkezi, (TTT), Cilt: 1, s. 34, İstanbul 1989; Gültekin Ural, a.g.e., s. 88-89; 
Veysel Eroğlu, Ermeni Mezalimi, s. 36-67, İstanbul 1976. 

159



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

1869’da Ermeni patrikliğine seçilen, bu seçimin hemen sonrasında 
Ermeni milli meclisinde yoğun bir çalışmaya başlayan Mıgırdıç Hırim-
yan, Ermeni çetelerinin Osmanlı topraklarındaki terör faaliyetlerini ört-
mek için, kendilerinin zulüm altında olduğuna dair raporlar yayınlama-
ya girişmiş, bizzat Grandük Nikola’yı ziyaret etmiş ve niyetlerini açıkça 
belirtmiştir. 

1870’li yıllarda Avrupa’nın siyasi dengesi değişmiş, Almanya ve İtalya 
siyasi birliklerini tamamlayarak Avrupa’da söz sahibi olmuşlardır. 

Rusya’nın Osmanlı Devleti için hasta adam düşüncesini önceleri red-
deden İngiltere ve Fransa, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan sonra 
bu düşüncelerinden vazgeçmiş ve kendi çıkarları doğrultusunda Osman-
lı topraklarını aralarında paylaşmak amacıyla anlaşarak Osmanlı Devle-
ti’ndeki sömürgeci çıkarlarını sürdürebilmek amacıyla Ermenilerle daha 
çok ilgilenmeye başlamışlardır. Böylece “Şark Sorunu” olarak gördükleri 
bu projeyi uygulamaya koyulmuşlardır. 

Bu ilgi önceleri Rusya, İngiltere ve Fransa arasında başlamış, sonra-
ları ABD’nin de katılmasıyla mesele daha büyük çapta uluslararası ma-
hiyet kazanmıştır. 

İşte bunların elde ettikleri durum Ermenileri de cesaretlendirmiş 
ve Osmanlı Devleti’nin zor durumundan faydalanarak Anadolu’nun 
doğusunda sözde bağımsız bir Ermenistan kurma hayaline kapılmış-
lardır.18 

Nitekim bu heyet, Rus Çarı Nikola’ya Osmanlı toprakları üzerinde 
maruz kaldıkları sözde baskıları şikâyet ettikten sonra, Ermenilerin ya-
şamakta oldukları bazı doğu illerinin “Ermenistan” adı altında bağımsız-
lığına izin verilmesini bu olmazsa söz konusu vilayetlerin Rus denetimi 
altına alınmasını rica etmiştir. 

Böylece Ayastefanos Antlaşması’nın 16. maddesi19 olarak Ermeni me-
selesi eklenmiştir. Ancak 16. madde onları tatmin etmemiştir. Yine bu 
amaçların gerçekleştirilmesinde büyük devletlerin desteğini sağlamak 
üzere Hırimyan vasıtasıyla; Berlin Kongresi’ne bir muhtıra vermişlerdir. 
Bunun sonucunda da Berlin Antlaşmasına Ermenilerle ilgili madde ek-
lenmiştir.20 
                                                           
18 Halil Metin, a.g.e., s. 58; Osman Karabıyık, a.g.e., s. 189; Osmanlı Belgelerinde Ermeni-
ler, (Haz. Ahmet Altıntaş-Recep Karakay-Mehmet Canatar v.d.), s. 17, Ankara 1994. 
19 16. madde, Doğu Anadolu’da Rusların işgal ettikleri yerleri reform sonuçlanıncaya kadar 
işgal altında bulundurma yetkisi veriyordu. Buna göre; Ruslar istedikleri yerleri alacaklar, 
diğerlerini de reforma nezaret bahanesiyle ellerinde bulunduracaklardı. Bu madde, olduğu 
gibi kalmış olsaydı Rusya, Osmanlı Devleti’ni sürekli kontrol altında tutabilecekti. Ermeni 
Meselesi böyle hazırlandı. Şark meselesinin bir bölümü haline geldi. 
20 Süleyman Kocabaş, Ermeni Meselesi Nedir, Ne Değildir?, s. 24-45, İstanbul 1987; M. Ke-
mal Öke, Ermeni Sorunu (1914-1923), s. 78-82, İstanbul 1991; Esat Uras, “Osmanlı Arşivi, 
Yıldız Tasnifi”, Ermeni Meselesi, Cilt: 2, s. 55-58, İstanbul 1989; Erdal İlter, Ermeni Kilisesi 
ve Terörü, s. 44-47, Ankara 1996; Sadi Koçaş, Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, s. 69-88, 
Ankara 1967. 
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Ermeni İsyanlarının Sebepleri 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra görülen Ermeni isyanları ilk ba-
kışta Türk-Ermeni ilişkilerinin sonucu gibi görünürse de, bu meselenin 
doğuşu, gelişmesi ve ortaya atılan çözüm yolları, tamamen suni olup, 
kesinlikle bir Türk-Ermeni ilişkilerinin kötülüğünden değil, Batılı emper-
yalist devletlerin iktisadi çıkarları doğrultusunda Türk Milleti ile ve Er-
meni toplumunu karşı karşıya getirmek suretiyle insanlara ıstırap ve sı-
kıntıdan başka bir şey getirmeyen oyunun sergilenmesi olmuştur. 

Neticede Ermeni isyanları, Batılıların “Şark Meselesi” olarak haçlı se-
ferleriyle başlatmış oldukları mücadelenin bir halkasını teşkil ettiği anla-
şılmıştır. 

Ermeni isyanlarının ortaya çıkışında ve gelişmesinde etkili olan pek 
çok sebep vardır. Bunları şöyle sıralamak mümkündür:  

- Batılı devletler siyasi emelleri,  
- Ermeni kilisesi ve bilhassa din adamlarının faaliyetleri,  
- Osmanlı devlet idaresinde görülen bozukluklar,  
- Misyoner teşkilatlarının faaliyetleri,  
- Komite teşkilatları v.s. 
Yukarıda sıralanan sebepler sonucu ortaya çıkarılan Ermeni isyanları 

XIX. yüzyılın sonlarına doğru gittikçe yoğunlaşmış ve sadece 1889-1897 
yılları arasında 38 olay cereyan etmiştir. 

Uzun süren harp yılları ve bunların doğurduğu sürekli mağlubiyetle-
rin yükünü genelde Müslümanlar çekmiş, gayrimüslimler askere de alın-
madıklarından gittikçe sayıları artmış ve bu kargaşalık ortamında büyük 
istifadeler elde etmişlerdir. 

Ermeni toplumunun durumu, daima Müslümanlardan çok daha iyi 
olmuştur. Bütün bunlara rağmen Ermeni toplumunu siyasal yönden ha-
rekete geçirmeleri ile her noktada mağdur olduklarını haykırmaya ve yö-
netim bozukluğunu bahane ile isyana zemin hazırlamaya çalışmışlardır. 

Bu nedenle Osmanlı devlet yönetiminin bozulmasından sadece Erme-
niler değil, içerisinde Müslümanlar da olmak üzere bütün halk etkilen-
miştir.21 

Ancak bu hareketlerde dışarıdan destekleme, kışkırtma ve teşvik gö-
ren komiteler, kilise ve derneklerin direktifi ile hareket eden Ermeni öğ-
retmenleri, öğrencileri ve misyonerlerin çalışmaları meselenin daha bü-
yük boyutlara ulaşmasına vesile olmuştur. 

Bu hareketlerin başlangıcında, 

“…okullarda Osmanlı armalarının, padişah tuğrasının kaldırılıp, yeri-

ne bağımsız Ermenistan, Hınçak ve Taşnak armalarının asıldığı gö-

rülmüş; Ermeni okullarında serbestçe okutulan tarih kitaplarında 
                                                           
21 Abdullah Yaman, a.g.e., s. 23-27. 
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Türklerin Ermenilere yaptığı zulümden bahsedilmiş, okullarda ve 

halk arasında açıkça yayıldığı, yerli ve yabancı Ermeni basının bu gi-

bi yayınlarla Ermenileri ve dünyayı bu düşünceye hazırlama çabası-

na hız verdiği anlaşılmıştır.” 

Yine, 

“…kilise ve okulların bir silah ve cephane deposu haline geldiği, bun-

ların sonucu olarak da zaman zaman çeşitli yerlerde küçük ayaklan-

malar başladığı halde, devlet etkili bir şekilde tedbirlerini almamış, 

nasihatlerle meseleyi geçiştirmeye gitmiş, böylece Ermeni isyanları-

nın çıkışını adeta desteklemiştir.” 

Şimdi bu faktörleri açmaya çalışalım.  

Misyoner Faaliyetleri 

Misyoner daha çok “Hıristiyanlığı yaymaya çalışan kimse” olarak tarif 
edilmiştir. Fakat bu durum hiçbir zaman birinci plânda olmamış, başka 
milletlerin sömürülmesine ve onların kendi istekleri doğrultusunda kul-
lanılması için o bölgelere gönderilen birer kuruluş olmuşlardır. 

Misyoner faaliyetleri bu amaçla Osmanlı toprakları üzerinde ilk etap-
ta azınlıklar üzerinde dini bir propaganda faaliyetleri gibi görünmüş, an-
cak kısa zamanda gerçek yüzlerini göstermişler, menfaatleri çerçevesin-
de Ermenileri yaşadıkları topraklara ihanet derecesinde beyinlerini yıka-
yarak isyanlara teşvik etmişlerdir. 

Bu maksatla, Kayseri, Harput, Merzifon, İstanbul, Bitlis, Adana, Muş 
ve daha pek çok yer gibi Van’da da okullar açmışlar, Misyonerler, açtıkları 
bu okullar ile Ermenilerin kafalarını, ihtilal ve isyan fikirleri ile doldurma-
ya başlamışlar, milliyetçilik ve istiklal peşinde koşmaları ve sözde bağımsız 
devlet kurma vaatleriyle harekete geçirmişlerdir.22 Bol bol para dağıtarak 
civar illerdeki Ermenilerin Van’da toplanmalarını sağlamışlardır.23 

XIX. yüzyılın başlarında çeşitli ülkelerin farklı mezhep ya da tarikat-
larına mensup misyoner örgütleri Dünyayı karış karış parsellemişler. 
Osmanlı Devleti’nde de kendilerini göstermişlerdir. Misyonerler, Osmanlı 
topraklarında, batılı güçlerin ileri karakolu vazifesini görmüşler, bunlar-
dan Katolikler Fransa, Ortodokslar Rusya, Protestanlar ise İngiltere ve 
Amerika’dan destek görmüşlerdir.24 

XVIII. ve özellikle XIX. yüzyıldan itibaren Anadolu’da teşkilatlanmaya 
başlamışlardır. İlk etapta 1774 ve özellikle 1829 Edirne Antlaşması’ndan 
                                                           
22 Erdal Açıkses, “Van ve Çevresinde Yabancı Devletlerin Faaliyetleri ve Beklentileri”, Yakın 
Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu, s. 179-188, Ankara 1990. 
23 Erdal Açıkses, “a.g.m.”, s. 182. 
24 M. Kemal Öke, Ermeni Sorunu, s. 73; Uygur Kocabaşoğlu, “Doğu Sorunu Çerçevesinde 
Amerikan Misyoner Faaliyetleri”, Tarihi Gelişmeler İçinde Türkiye’nin Sorunları Sempozyumu 
(Ankara 8-9 Mart 1990), s. 67, Ankara 1995. 
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sonra Rusya’dan gelen misyonerler Anadolu’da teşkilatlanmaya ve pro-
pagandaya girişmişlerdir. 

1839 yılında misyoner kuruluş sayısı 5 iken, 1870 yılında bu rakam 
17’ye yükselmiştir. Osmanlı Devleti’ndeki Hıristiyanların hamiliği ve daha 
sonradan Fransa, İngiltere, Almanya, Rusya ve ABD’ye tanınan imtiyazlar 
sayesinde misyonerler, maddi ve manevi alanlarda her türlü desteği aldık-
ları gibi zaman zaman kendileri de bu olaylara iştirak etmişlerdir. Bu des-
teklerden cesaret alan Ermeni çeteleri akıllarına gelen her türlü yolu dene-
mişler, akıl almaz cinayetleri işlemekten çekinmemişlerdir.25 

Batılı devletler, misyonerlik faaliyetini sürdürmek için Ermenileri 
farklı mezheplere ayırmışlar ve her biri bir mezhebin koruyucusu olarak 
ortaya çıkmıştır.26 

Misyonerler en büyük desteği konsoloslar ve elçilerden almışlardır. 
Önceleri ticari maksatlarla ve bilhassa liman şehirlerinde açılan konso-
losluklar misyoner faaliyetlerini yoğunluk kazanmasından sonra Sivas, 
Harput, Erzurum gibi şehirlerde de açılmıştır.27 

Osmanlı Devleti cereyan eden bu olaylar karşısında seyirci kalmamış, 
fakat almış olduğu her tedbirin karşısında ya Amerika’yı veya bir Batılı 
devleti bulmuştur. 

Kilise ve Papazların Faaliyetleri 

Şüphesiz Osmanlı Devleti’nde “Ermeni Sorunu”nun çıkmasında en 
büyük rolü din faktörü oynamıştır. Ermeni Kilisesi bu din faktöründen 
çok rahat bir şekilde istifade etmiş ve bağımsız veya en azından kilisenin 
nüfuz ve otoritesinin daha da gelişmesine imkân sağlayacağı düşünce-
siyle Osmanlı Devleti üzerinde oynayan oyunlara alet olmuşlardır. 

Ermeniler için hayat boyunca kiliseleri çok önemli bir yer tutmuş, dü-
şünce tarzında dil, edebiyat ve geleneklerinin tarihi boyunca devam et-
mesinde kilise ve liderleri büyük rol oynamışlardır. Ermeni kilisesinin 
Ermenileri yönlendirmesi hususundaki çalışmalar çok önemlidir.28 

Ermeni patrikhane ve kiliseleri, Ermenilerin her devirde bir cemaat 
olarak yaşamalarını sağlamıştır. Daima onlar için birleştirici ve toplayıcı 
rol oynamıştır. Ancak batılı devletlerin istiklal fikrini akıllarına koymala-
rından sonra Ermeni kiliseleri, “Ermeni Krallığı” idealini yaşatan mües-
seseler olmuş, böylece bu topluma yarar yerine zarar vermeye başlamış-
lardır. 
                                                           
25 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları, s. 67, İstanbul 1994; Bilal Şimşir, 
“Ermeni Propagandasının Amerika Boyutu Üzerine”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplu-
mu İle İlişkileri Sempozyumu, s. 92-104, Ankara 1985; Abdurrahman Küçük, Ermeni Kilisesi 
ve Türkler, s. 97, Ankara 1997. 
26 Dündar Aydın, “Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkmasında Fransa’nın Rolü”, Tarih Boyunca 
Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri Sempozyumu, s. 288, Ankara 1985. 
27 Osman Karabıyık, Türk-Ermeni Münasebetlerinin Dünü, Bugünü, s. 57, İstanbul 1984. 
28 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları, s. 24, İstanbul 2007. 
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Ermeni kilisesi burada da halk ile iç içe olup zaman zaman devlete 
sadık olduklarını gösterme çabalarına rağmen Berlin Konferansı’ndan 
sonra gerçek yüzlerini göstermeye başlamışlardır. Papazlar komite baş-
kanlığı dahi yapmışlar, kiliselerini teşkilat merkezi olarak kullanmışlar, 
bir cephanelik haline getirmişlerdir.29 

İşte bu çerçevede kiliseden istifade etmek isteyen güçler, bilhassa ko-
miteler öncelikle milliyetçilik duyguları içinde kilise ve patriklerini kendi 
hizalarına çekmesini bilmişlerdir. Bunun neticesi olarak kilise ve din 
adamları da önceleri yalnız beyin yıkama sonraları silahlı eğitim, isyan-
lar için bir nevi harekât üssü, kiliseleri de silah depoları olarak kullan-
maları mümkün olmuştur.30 

Ermeni papazları beyin yıkama faaliyetleri yanında çeteleri saklamak, 
silah depolarını korumak, yabancı devletler namına casusluk yapmak, 
hatta devletlere, Ermenilerin katledildiklerini yazarak ortalığı bulandır-
maktan geri kalmamışlar ve isyanlarda büyük rol oynamışlardır. 

Ermeni isyanlarının hazırlanmasında önemli rol oynayan Ermeni Kili-
sesi, varlığını koruyabilmek için bir kuvvete bir devlete ihtiyaç duymuş-
tur. Bu nedenle Ermeni Devleti fikrinin doğmasını sağlayarak bunu ha-
raretle savunmuştur.31 

İlk defa Mıgırdıç Rımyan isimli bir papaz, 1869 yılında Ermeni patrik-
liğine getirildikten sonra şark vilayetlerinde çeşitli gazeteler çıkararak 
halkı isyana teşvik etmişlerdir. Patrikhane Ermeni milletini Osmanlı 
Devleti’ne karşı ayaklandırmak için komiteler kurulmasına, devlet düş-
manlığını körüklemeye, gazete ve dergilerle propagandaya, tiyatro, şiir ve 
diğer eserlerle isyan ve kan dökme düşüncesini yaymak için ellerinden 
geleni esirgememişlerdir.32 

Propaganda 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Osmanlı Devleti içte ve dışta yo-
ğun bir propaganda ile etkisiz hale gelmiş, çeşitli ırk, din ve dilden toplu-
luklar bu konunun yardımcısı durumuna getirilmişlerdir. Bu propagan-
danın amacı; Osmanlı Devleti üzerindeki çıkarlarını bu toplulukları kış-
kırtmak ve karışıklıklar çıkarmak suretiyle elde etmek istedikleri hedef-
lere ulaşmak ve sözde Osmanlı zulmü altında yaşayan Hıristiyan halkını 
kurtarmaktır. Ermeni halkı da bu Hıristiyan toplumun bir parçası ol-
muştur.33 
                                                           
29 Ergünöz Akçora, a.g.e., s. 28-29; Ergünöz Akçora, “Van ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu-
20. Yüzyıl Başında Türk-Ermeni İlişkileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 65, s. 
175, İstanbul 1990. 
30 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), s. 24-29. 
31 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, s. 30, 39-40. 
32 Abdurrahman Küçük, Ermeni Kilisesi ve Ermeniler, Ankara 1997; Kamuran Gürün, 
“a.g.m.”, s. 29-39; Erdal İlter, Ermeni Kilisesi ve Terör, s. 74-76. 
33 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), s. 35, İstanbul 2007. 
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Ermeni cemaati nezdindeki propagandanın büyük bir kısmını konso-
losluklar yürütmüşlerdir. Türkiye’ye gizlice sokulan ayrılıkçı fikirlerin 
vurgulandığı çeşitli gazete, dergi, kitap, kartpostal, harita ve sokak ilan-
ları yurt içine dağıtmışlardır. 

Propagandalar neticesinde Türklerin en ufak hareketi haddinden faz-
la büyütülmüş, batılı devletler hemen Osmanlı Devleti’nin karşısına atıl-
mışlardır. Ancak Ermenilerin yaptıkları en hunhar hareketler karşısında 
hoşgörülü ve sessiz durmuşlardır. 

Propagandanın en çok yapılan Türk idaresinin kötü ve noksan olduğu 
can ve mal emniyetinin olmadığını yaymak suretiyle Türklerin Ermenileri 
katlettiklerini bütün Dünya’ya bildirmek istemişlerdir. Böylece kendileri-
ne destek bulmaya çalışmışlardır. Bu sayede daha da rahat bir Ermeni 
devleti kurmalarının mümkün olacağını düşünmüşlerdir. 

Olayları birçok yönüyle abartarak Batıya şikâyet eden Ermenilere, ya-
bancı basınında büyük yardımlarını olmuştur. Amerika’dan ihtilal ve is-
yanları kışkırtan gazeteler gönderilmiş, böylece içten ve dıştan propagan-
dalara devam edilmiştir. Böylece bölgede yapılacak olan katliamların ze-
mini hazırlanmıştır.34 

Komite Faaliyetleri 

II. Meşrutiyetin ilanıyla Osmanlı yönetimi, Ermenilerin ayrılıkçı dü-
şüncelerinden vazgeçeceğini umuyordu. Fakat ilan edilen af ile ne kadar 
Ermeni katil, mahkûm ve komiteci varsa İstanbul’a doldu. Yasaklanmış 
olan Taşnaksityon gibi cemiyetlerin faaliyetlerine izin verildi. Gayri Müs-
limlere ait birçok gazete ve dergi yeniden çıkmaya başladı. 

Ermeniler, özellikle Balkan savaşlarına müteakip ortaya çıkan olum-
suz tablodan istifade ederek, Rusya’nın da desteği ile komitacılık ve ca-
susluk faaliyetlerini iyice arttırdılar. Çünkü Rusların Doğu Anadolu’yu 
işgal edeceklerini ve buradaki vilayetleri kendilerine bırakacaklarını ümit 
ediyorlardı. 

Bahsi geçen bu devletler I. Dünya Savaşı’nda bu projelerini tamamla-
yacaklardır.35 Bu projeyi fırsat bilen Ermeniler, Bağımsız Ermenistan ha-
yaliyle, Rusya’nın yardımıyla Erzurum ve Van’da bir ihtilalci dernek ve 
partiler kurmuşlardır. 

Yine 1887’de Cenevre’de Hınçak Partisi ve 1890’da Taşnak Partisi’ni 
kurarak amaçlarını şu şekilde açıklamışlardır: İsyanlar çıkarmak, ihtilal-
ci çeteler kurmak, halkı silahlandırmak, terör eylemleri yapmak, işçi ve 
köylüyü harekete geçirmek, Osmanlı hükümetine yönelik gösteriler yap-
mak, ıslahat istemek, devlete karşı düşmanlık yapmak suretiyle Anado-
lu’da siyasi ve milli bağımsızlıklarını sağlamaktı.36 
                                                           
34 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), s. 176-177. 
35 Kamuran Gürün, a.g.e., s. 74-75. 
36 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, s. 31-32, Ankara 2011. 
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1880 tarihine kadar yabancı devletlerin, Ermeniler için isteklerinde 
fazla kuvvetli ve ısrarlı olmayışlarının nedenlerinden biri göze batacak 
Ermeni olaylarının olmayışıdır. Bunun için Ermeniler gizli teşkilatlar (ce-
miyetler) kurulmaya yönelmişti. 

İmparatorluk içerisinde Ermeniler tarafından kurulan ilk cemiyet, 
1860’da İstanbul’da kurulan “Hayırsever Cemiyetidir.” Daha önce de be-
lirtildiği gibi 1870 ile 1880 yılları arasında Van’da “Araratlı, İttihat ve Ha-
las, Kara Haç”, Muş’ta “Okul Severler”, Erzurum’da “Milliyetçi Kadınlar 
Cemiyeti, Silahlılar Cemiyeti, Kilikya, Miyasel, Erikenıtion, Hayatıs, Erme-
nistan’a Doğru, Ermeni Vatanseverleri” adlı cemiyetler kurulmuş, yurt 
içinden ve yurt dışından destek alarak isyanları körüklemişlerdir.37 

Hıncak Komitesi 

Şüphesiz o dönemin en teşkilatlı komitelerinden Hıncak (Çansesi) Ko-
mitesi, Kafkasyalı Ermenilerden Avadis Nazarbeg tarafından 1887 yılın-
da İsviçre’de kurulmuştur. 

Komitenin siyasi amacı Türkiye Ermenistan’ın kurtarmak, burayı 
Rus, İran Ermenistan’ı ile birleştirerek, bu üç Ermenistan’da bağımsız 
bir Ermenistan meydana getirmekti. 

Bir diğer amacı; Ermeni toplumunu Türk idaresinden çıkarmak ve 
komünist yapmak, ihtilaller çıkarmak, basın ve yayın yolu ile yapılacak 
propagandalar ile isyanları çoğaltmak, Avrupa’nın ilgisini çekmek ve 
Türkiye’deki diğer Hıristiyan toplumların istiklal fikirleri ile kafalarının 
karıştırmasını sağlamaktır.38 

Hınçak komitesi, 1890’da Türkiye’de de teşkilatını kurarak faaliyete 
geçti. Merkez İstanbul’da olup derhal faaliyete başladı. Teşkilat, diğer vi-
layetlerde de şubeler kurdu. 

İlk olarak İzmir, İstanbul ve Halep gibi yerlerde şubeler açıldı. Böylece 
memleketin her tarafında kanlı isyanların bu komite tarafından başlatıl-
masına zemin hazırlandı.39 

Hınçak komitesinin ekonomik ve sosyal görüşleri Rusya ve Türkiye’-
deki orta ve üst tabakalardaki Ermeniler tarafından itibar görmezken, 
gençler arasında rağbet görmüştür. Parti merkez olarak İstanbul’u seç-
miş, diğer bölgelere de teşkilatçılar göndermiştir.40 
                                                           
37 Sadi Koçaş, Tarih Boyunca Ermeniler ve Türk-Ermeni İlişkileri, s. 124, Ankara 1967; Ka-
muran Gürün, Ermeni Dosyası, s. 128-129; Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İs-
yanları (1896-1916), s. 11. 
38 Esat Uras, “Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi”, Ermeni Meselesi, Cilt: 3, s. 28; Ergünöz Akço-
ra, a.g.e., s. 17. 
39 Bilal Şimşir, “a.g.m.”, s. 88; Esat Uras, a.g.e., Cilt: 3, s. 33; Ercüment Kuran, “Ermeni 
Meselesinin Milletlerarası Boyutu”, Tarih Boyunca Türklerin Ermeni Toplumu İle İlişkileri 
Sempozyumu, s. 20, Ankara 1985. 
40 Kamuran Gürün, Ermeni Dosyası, s. 132; Osman Karabıyık, Türk Ermeni Münasebetleri-
nin Dünü ve Bugünü, s. 6, İstanbul 1984. 
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Bu örgütü desteklemeyen, fikirlerini benimsemeyen, yardımcı olma-
yan ve para yardımı yapmayan Ermenilerin öldürülmeleri ise önemli bir 
durum olarak karşımıza çıkmaktadır. En önemli plânları arasında, Os-
manlı topraklarında şubelerini açtıktan sonra bu teşkilatın çeteleri Türk-
leri ve Kürtleri öldürmek için fırsat kollamak ve bunların köylerini yak-
tıktan sonra dağlara çıkmaktır. Bu suretle Türkler ve Kürtler kızacaklar, 
savunmasız Ermenilere saldıracaklar, Rusya, insanlık ve Hıristiyanlık 
adına Anadolu’ya girme fırsatını açacaklardı.41 

Hınçak komitesi daha sonra üyeleri arasında çıkan anlaşmazlık üze-
rine ikiye bölünmüşlerdir. Neticede birbirlerini sokak ortalarında öldür-
meye başlamışlar ve komite zamanla dağılmak zorunda kalmıştır. Bu 
arada Osmanlı Devleti bu durumlardan da istifade 26 Nisan 1915’te 
Hınçak ve Taşnak gibi benzeri komitelerin kapatılmasını belgelerine el 
koyulması isteyerek bu hainlik yuvasını ortadan kaldırmak istemiştir.42 

Taşnaksityon Komitesi 

Taşnaksityon federasyon, birlik ve “Ermeni İhtilal Cemiyetleri İttifakı” 
demektir. Balkanları taklit eden Ermeni milliyetçilerinin kurdukları çete-
lerin 1890’da Kafkasya ve Tiflis’te, Krisdapor Mikaelyan ve arkadaşları-
nın gayretiyle birleşmelerinden ortaya çıkmıştır. Bayraklarına ise sembol 
olarak kin, intikam ve terör sembolü olarak hançer eklemişlerdir.43 

İhtilalci Ermeni komiteleri arasında en uzun ömürlüsü, en önemlisi 
olduğu belirtilen bu komiteye kısaca “Taşnak Komitesi” denilmiştir. Bu 
komite Rusya’nın uyguladığı baskılar sonucu dağılan Ermenileri birleş-
tirmek amacıyla, Marksist ve sosyal demokrat grupların birleşmesini de 
sağlamıştır.44 

Taşnak komitesi, Türkiye’de İstanbul, Trabzon ve Van şehirlerinde 
şubeler açarak örgütlenmeye başlamış ve bu bölgelerde isyanları bizzat 
idare etmişlerdir.45 
                                                           
41 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, s. 54, Van 1990; Mehmed Hocaoğlu, Tarihte 
Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, s. 159, İstanbul 1976; Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, s. 
130, Ankara 1983; (Hınçak Komitesi isyanlarına birçok şehirlerde hemen başlamış ve gaye-
sine ulaşmaya çalışmıştır. Bu zalimce plândan tam olarak bilgileri olmayan Ermeni toplumu 
ise Ermeni terör örgütlerinin tehditleri sonucu alet olmaktan geri kalmamışlar ve Anadolu’-
nun kan gölü haline gelmesine sebep olmuşlardır. Nitekim 14 Nisan 1915 tarihli telgrafta, 
“Ermeni Taşnaksityon cemiyeti marifetiyle gizli bir ihtilal cemiyeti teşekkül ettiği ve bunlar Os-
manlı ordusunun gerilerinde kargaşalık çıkarmakla düşmanın harekatını kolaylaştırmak mak-
sadına yönelik olduğu ve bu cemiyete mensup olanların çeşitli cins silahlar ile donatıldıkları 
anlaşılmaktadır.” şeklinde bildirilmişti.) 
42 Genelkurmay, Askeri Tarih Belgeleri Dergisi, Sayı: 81, Belge 129, Ankara 1981. 
43 Erdal İlter, “Taşnak Partisinin Ermeni İsyanlarındaki Rolü”, Türk Ermeni İlişkileri, Ata-
türk Araştırma Merkezi, s. 83, Ankara 2000. 
44 Erdal İlter, “Taşnak Partisinin Ermeni İsyanlarındaki Rolü”, Türk Ermeni İlişkileri, Ata-
türk Araştırma Merkezi, s. 85, Ankara 2000. 
45 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), s. 19-22, İstanbul 
1994; Kamuran Gürün, “a.g.m.”, s. 140-142; Esat Uras, “Osmanlı Arşivi, Yıldız Tasnifi”, Er-
meni Meselesi, Cilt: 3, s. 35-45. 
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Taşnak komitesinin nizamnamesinin 14. maddesinde de “Her üye be-
lirli bir silah kullanma eğitimi yapmış olmalıdır.” diyerek silahlı eylemlere 
hazırlıklı olmayı belirlemiştir. Ayrıca, çeteler kurmak ve isyanlar çıkar-
mak başlıca amaçları arasında olmuştur. Ancak en önemli amacını ve 
Ermeni örgütünün özelliğini şu şekilde belirlemişlerdir. “Türk’ü, Kürdü 
her yerde ve her türlü şartlar altında vur. Öldür. Gericileri, sözünden dö-
nenleri, Ermeni hafiyelerini yok et.”46 

Görünüşte barışçı yollarla amaçlarını gerçekleştirmek istediklerini 
söylemişlerse de, yaptıkları ile bunun tamamen tersi bir tutum ortaya 
koymuşlardır. Bu nedenle Osmanlı Devleti’ni isyanlar ile meşgul ederek 
gayelerine ulaşmaya çalışmışlardır. 

Taşnak komitesinin ağırlık merkezi Doğu Anadolu olmuştur. Nitekim 
Bitlis’te 17.000 üyesinin bulunuşu bunu desteklemektedir. Taşnak ör-
gütü bölgede pek çok yerde silah dağıtım merkezlerini kurmuş, örgüt 
kendi toplumu arasında tedhiş yaparak zorla para toplamış ve silah alı-
mına saffetmişler, hatta bunlara silahlı eğitim yaptırmışlardır.47 

1907 yılında yaptığı teşkilat talimatnamesinde faaliyet alanı çizilmiş, 
Anadolu’da dört merkez; Van, Muş, Erzurum ve Trabzon’da insan ve si-
lah temini yanında terör işlerini de sağlamak için çalışmışlardır.48 

Taşnak komitesi Meşrutiyetin ilanından sonra bir program hazırlamış 
ve bazı değişiklikler getirmişti. Bunlar; mahalli ve geniş bir muhtariyet, 
ve federasyon bağlarıyla siyasi ve iktisadi bir hürriyet, dış siyaset, asker-
lik, maliye, gümrük, posta dışındaki hizmetler mahalli muhtar bölgelere 
terk edilecek, Türkiye Ermenistan’ı Osmanlı federatif devletinin bir bölü-
mü olarak içişlerinde serbest olacak, bütün yasa ve idare teşekkülleri, 
ırk, din, cins farkı olmaksızın gizli olarak seçilecekti.49 

Komiteler Türkler aleyhine nefret duyguları ile Ermenileri harekete 
geçirmeye çalışmışlardır. Ermeni örgütleri 1892 yılında Tiflis’te yaptıkları 
bir genel kurul toplantısında aldıkları kararda ilk “Fedai Hareketi”nı 
başlamışlardır.50 

Planlarını tatbik safhasına Rus orduları harekete geçer geçmez koy-
maya başlamışlardır. Ermeni gönüllüler Rus ordusuna silahları ile bir-
likte katılmaya başlamışlardır. İşte bu nedenle Osmanlı Devleti Hınçak, 
Taşnak ve benzeri komitelerin il içindeki şubelerinin derhal kapatılması, 
bu şubelerdeki bütün belgeler yok edilmeye fırsat verilmeden ele geçiril-
mesi bildirilmiştir.51 
                                                           
46 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, s. 55; Mehmed Hocaoğlu, Tarihte Ermeni Meza-
limi ve Ermeniler, s. 164-174, İstanbul 1976; Kâmuran Gürün, Ermeni Dosyası, s. 132-136. 
47 Abdullah Yaman, Ermeni Meselesi, s. 125, İstanbul 1973. 
48 Erdal İlter, Taşnak Partisinin Ermeni İsyanlarındaki Rolü, s. 86. 
49 Erdal İlter, a.g.e., s. 89-90. 
50 Mim Kemal Öke, Ermeni Sorunu, s. 102, Ankara 1991; Ergünöz Akçora, a.g.e., s. 21; Er-
dal İlter, Taşnak Partisinin Ermeni İsyanlarındaki Rolü, s. 91-103. 
51 Ergünöz Akçora, a.g.e., s. 23. 
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Nitekim 11 Haziran 1915 tarihli bir telgrafta bu silahlanmaya ve teş-
kilatlanmaya ait şu bilgiler verilmiştir. Özetle; Ermeni komiteleri, teşki-
latlanmadan sonra pek çok belgede Kars, Ardahan, Artvin’de ve diğer 
yerlerde tek bir Müslüman Türk kalmayıncaya kadar katliama devam 
kararı almışlardır.52 

Tarihlerden anlaşılacağı üzere, bütün bu isyanlar, komitelerin faaliye-
te geçmesinden sonra süratle artmıştır. Komiteler iyilikle veya kötülükle 
herkesi isyana sürüklemiş ve sonuçta birçok kimsenin kanına girmiştir. 
Halbuki Sultan Abdülhamid, defalarca isyancıları affetmiş, uzlaşma tek-
lif etmiş ve onlara gerçeği göstermeye çalışmıştır. 

1882 tarihinden 1909 tarihine kadar geçen zaman zarfında adından 
bahsedilmeye değer 38 isyan çıkarmışlar, bu isyanlardan 30 kadarı 
1895 ile 1909 yılları arasında gerçekleşmiştir.53 

Batılı Devletlerin Ermeni İsyanlarındaki Yeri ve Politikası 

1914’te 1.700.000 km2’lik bir araziye sahip olan Osmanlı İmparator-
luğu sadece ekonomik potansiyeli ile değil, ayrıca Avrupa, Asya ve Afrika 
kıtalarını birbirine bağlayan kara ve deniz yollarına egemen olması sebe-
biyle dünyada eşi bulunmaz bir jeostratejik öneme sahipti. Bu yüzden, 
gerek Deli Petro ve gerek Napolyon, “İstanbul’a (Ortadoğu’ya) hakim olan, 
dünyaya hakim olur.” demişlerdi. Bundan dolayıdır ki tarih boyunca bü-
yük güçlerin özel ilgilerini çekmiş, bu devletlerin çatışma konusunu teş-
kil etmişti. 

Osmanlı Devleti’nde “Ermeni Sorunu”nun doğmasında en büyük rolü 
Batılı devletler oynamışlardır. Şüphesiz isyanlarda Batılı devletlerin tu-
tumları ve Osmanlı Devleti’ni parçalama gayretlerinin bir parçası olarak 
azınlıkları kullanılmalarının etkileri çok olmuştur.54 

Batılı devletler, çıkarlarına hizmet edecek zaman ve zeminde, Osmanlı 
Devleti’nden ayrılma hareketlerini desteklemişlerdir. Bundan dolayı Er-
meni isyanlarında aktif rol oynamışlardır. 

Neticede Ermenileri teşvik eden ve silahlandırıp, Osmanlı Devleti’ne 
saldırtan Batılı devletlerin başında Rusya gelmiş, onu İngiltere, Fransa 
ve ABD takip etmiştir.55 

Yabancı devletlerin ilgisini Van isyanını tetkik için 1896’da Van’a gi-
den ve bir rapor hazırlayan Sadettin Paşa, isyanın başlangıcında batılı 
devletler tarafından olduğu belgelerle ispatlamıştır. Bilhassa Avrupa dev-
letlerinin parlamentolarında, Ermeni meselesini körükledikleri görül-
müştür. 
                                                           
52 Salahi R. Sonyel, “Yeni Belgelerin Işığında Ermeni Tehcirleri”, Belleten, Sayı: 141, s. 42, 
Ankara 1972. 
53 Kamuran Gürün, a.g.e., s. 154-155. 
54 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), s. 55-60. 
55 A. Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, s. 65. 
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İşte bütün Batılı devletler takip ettikleri politikaları çerçevesinde Er-
meni meselesini gündeme getirerek siyasi emelleri doğrultusunda kul-
lanmaya çalışmıştır.56 

İngiltere’nin Politikası 

İngiltere, Güney Kafkasya, Kuzey İran ve Anadolu’nun doğusunda za-
yıf kendisine bağlı bir Ermeni Devleti kurup, Ortadoğu’nun petrol kay-
naklarını ve Hindistan yolunu güvenlik altına almak ve Rusya’nın güne-
ye sarkmasını engellemek amacıyla Ermenilerle ilgilenmiştir.57 

Rusların Ermenilerle meskûn Doğu Anadolu’yu ilhakları halinde, 
Hindistan sömürgelerinin çok ciddi tehlikelere maruz kalacağını bildikle-
rinden tedbirler almaya ve politikalarını değiştirmeye başladı. Ermeniler-
le birlikte hareket edip savaş öncesi ve sırasında bir numaralı Ermeni 
hakları savunucusu olan Rusya, Berlin Kongresi’nden sonra birinci sıra-
yı İngiltere’ye bıraktı. İngiltere, Ermenilerin en büyük koruyucularından 
birisi olmuş, para ve silah yolu ile Ermenilere destek olduğu gibi zaman 
zaman Osmanlı Devleti’ne protestolar vererek, Ermenilerin durumlarının 
iyileştirilmesini isteyerek, Ermenileri kışkırtmış ve isyanlarının çıkma-
sında çok etkili olmuşlardır.58 

İngiltere; Rusya gibi sözde Ermenilerin haklarını savunucusu gibi or-
taya çıkmış, Ermeniler için “muhtariyet fikrinin” Rusya için kötü bir ör-
nek olacağından korkup onları bırakmasından sonra hemen koruyucusu 
kesilmiş ve siyasi emelleri doğrultusunda müstakil bir Ermenistan’ın Ak-
deniz muhafızlığında kendilerine daha yararlı olacağı düşüncesiyle is-
yanlarda baş kışkırtıcı olmaya başlamıştır.59 

Almanya’nın Politikası 

1870’den sonra Almanya, Avrupa’nın en kuvvetli ve en korkulu devle-
tidir. Dünyada sömürgecilik siyasetine de bu tarihten sonra başlayan Al-
manya, Osmanlı İmparatorluğu’nu nüfuzuna kolaylıkla yerleştirebileceği 
bir ülke olarak görmüştür. 

Berlin Kongresi’nde Osmanlı devletini tutması ve o tarihte müttefiki 
olan Rusya’yı gücendirmesi, kendisinin bazı haklar elde etmeden impa-
ratorluğun parçalanmaması içindir. Nitekim o tarihten itibaren Osmanlı 
Alman münasebetleri gittikçe yakınlaşmıştır.60 
                                                           
56 Mehmet Hocaoğlu, Arşiv Vesikaları İle Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler, s. 77, İstan-
bul 1976; Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), s. 61-77. 
57 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, s. 66. 
58 Ergünöz Akçora, “Şark Meselesi ve Van’da Ermeni İsyanlarına Batılı Devletlerin Etkileri”, 
Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), Cilt: 4, Sayı: 1, s. 19-24; Heyet, Arşiv Belgelerine 
Göre Kafkaslarda ve Anadolu’da Ermeni Mezalimi, 1906-1918, Başbakanlık Devlet Arşivleri 
Genel Müdürlüğü, s. 16-18. 
59 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), s. 78-86. 
60 Ergünöz Akçora, a.g.e., s. 64-65. 
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Fransa’nın Politikası 

Kanuni Sultan Süleyman devrinden beri Osmanlı Devleti üzerindeki 
imtiyazlarını genişletmeye çalışmıştır. Fransız ihtilalinin getirdiği milli-
yetçilik akımı çerçevesinde, azınlıkları istismar ederek sözde koruyucu-
luklarını yapmıştır. 

Osmanlı Devleti’nin en çok imtiyaz ve ticari imkân tanıdığı Fransa, 
Osmanlı topraklarındaki menfaatlerini elde etmek için Ermenileri kulla-
narak politik oyunlar oynamıştır. Ayrıca yurdun dört tarafında açtıkları 
konsolosluklar, kurdukları okullar ve yetimhaneler vasıtasıyla Ermeni 
gençlerini eğitmiş ve komitecileri ne pahasına olursa olsun himaye et-
miştir. 

Siyasetinin stratejik noktaları olarak kabul ettiği Suriye, İstanbul ve 
İzmir bölgelerini siyasi, iktisadi ve kültürel faaliyetlerinin merkezi haline 
getirmekte ve bu bölgelerde, bir taraftan Katolik yanlısı Ermeniler üze-
rindeki faaliyetlerini yoğunlaştırmıştır. 

Diğer taraftan da, Katolik misyonerlerle onların işlettikleri okul, kili-
se, hastane ve bakım evleri gibi kuruluşları kemiyet ve keyfiyet bakımın-
dan geliştirmiş ve böylece kendi menfaatleri doğrultusunda hareket et-
meyi başarmıştır.61 

Fransa çıkarları doğrultusunda 1864 yılındaki Lübnan işgalinden 
sonra 1895 yılındaki Zeytun isyanındaki destekleri ve daha sonraki yıl-
larda Ermeni çeteleri ile birlikte Anadolu’daki masum insanların katle-
dilmesinde hissesi pek azımsanacak cinsten olmamıştır.62 

ABD’nin Politikası 

Öncelikle Osmanlı Devleti’nin bu tarihlerde yıkılmasında ve parçalan-
masında ekonomik ve siyasal çıkarları olmayan tek ülke gibi görülüyor-
du. Ancak bu durum fazla sürmedi. Bilhassa Anadolu’dan Amerika’ya 
göç eden Ermeniler, Osmanlı Devleti’nin aleyhine çalışmaya zemin bula-
rak, Ermeniler, bomba eğitimi, silah yapımı ve maddi açılardan komitele-
ri desteklemişlerdir.63 

Ayrıca ABD’deki Ermeniler, Ermeni komitecilerine Amerikan pasa-
portları temin ederek Anadolu’da başları sıkışınca ABD’ye kaçabilmeleri-
ni sağlamışlardır. Bu tür faaliyetlere göz yuman ABD, Osmanlı Devleti’ne 
Ermenilerin korunması yolunda muhtıralar vermekten geri kalmamıştır. 
Yine “Ermeniler katlediliyor” propagandasına inandırılarak ABD’yi yanla-
                                                           
61 Ergünöz Akçora, “Şark Meselesi ve Van’da Ermeni İsyanlarına Batılı Devletlerin Etkileri”, 
Fırat Üniversitesi Dergisi (Sosyal Bilimler), Cilt 4, Sayı: 1, s. 27-29; Kamuran Gürün, 
“a.g.m.”, s. 75; Ergünöz Akçora, “Van ve Çevresinde 19. Yüzyıl Sonu-20. Yüzyıl Başında 
Türk-Ermeni İlişkileri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S. 65, s. 179, İstanbul 1990. 
62 Daha geniş bilgi için bkz. Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-
1916), s. 87-92. 
63 Nejat Göyünç, “Türk-Ermeni İlişkileri Hakkında”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 
98, s. 46, İstanbul 1995. 
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rına çekmeyi de sağlamışlardır. Böylece kurdukları lobiler ile Osmanlı 
devletini karalamayı ve yalnız bırakmayı zaman zaman başarmışlardır.64 

Amerika’nın Ermeni olaylarındaki faaliyetleri, misyonerleri ve 1850’-
lerden itibaren, Ermenilerin meskûn oldukları yerlerde açılan Amerika 
okullarının faaliyetleri olmuştur. Bu okullar ile onlara bağlı teşekküller, 
Ermenilerin ihtilalci fikirlerle yetişmesinde ve Osmanlı Devleti’ne düş-
man hale gelmelerinde büyük görevler üstlenmişlerdir.65 

Amerika Birleşik Devletleri’nin bu isyanlardaki yerine baktığımızda; 
misyoner teşkilatlarının öncelikle dini amaçla okullar açmasına rağmen 
sonradan ABD’ye göç eden Ermeniler sayesinde politikalarının değiştiği, 
müstakil Ermenistan kurulması fikrinin silahlı eğitim ve para yardımla-
rına kadar genişlediğini görmek mümkün olmuştur. Bu fikirler çerçeve-
sinde zaman zaman ABD’de Ermenileri kullanmaya çalışmıştır.66 

Rusya’nın Ermeni Meselesindeki Politikası ve Önemi 

Rusya’nın Avrupa’da kendisinden söz ettirir bir hale gelmesi XVIII. 
yüzyıl başlarında Çar I. Petro devrine rastlar. Çar I. Petro ülkesinde 
önemli reformları gerçekleştirdikten sonra, genişleme ve yayılmacı bir 
politika izlemeye başlamıştır. Rusya yayılmacı politikasını gerçekleştir-
mek içinde Şark meselesinin bir ayağını oluşturan Ermenilerden yarar-
lanmak istemiştir. Böylece “Ermeni sorunu” olarak adlandırılan bir sorun 
ortaya çıkmıştır. Bu açıdan bakıldığında Ermeni sorunu, Batılı devletler-
le Rusya’nın kışkırtmalarıyla Ermeni kilisesi, Ermeni komiteleri, Batılı ve 
Amerikalı misyonerlerin faaliyetleri neticesinde, kandırılmış bir kısım Er-
meni zümrelerinin kullanılması suretiyle ortaya çıkmıştır.67 

Rusya’nın Ermeniler üzerindeki emelleri Ermenilere bağımsızlık ver-
mek değil, onları aldatmak suretiyle kendi menfaatleri doğrultusunda 
düşmanlarına karşı kullanmak, Ermenilerle meskûn toprakları da Rus-
ya’ya ilhak etmeyi sağlamaktır. Rusya’nın Osmanlı topraklarında yayıl-
macılık planını şu temel unsurlara dayandırmıştır. 

Rusya, Çar I. Petro’dan itibaren bir dünya devleti olabilmek için sıcak 
denizlere inmek, İngiltere ve Fransa gibi devrin güçlü devletleriyle yarışa-
bilmek için politikalar geliştirmeye ve uygulamaya başlamıştır. Rusya bir 
taraftan bulunduğu coğrafi topraklarını genişletirken diğer taraftan Bo-
ğazlar, Doğu Anadolu ve Balkanlar yoluyla sıcak denizlere inmeye çalış-
mıştır. Oysa bu yolların hepsi Osmanlı Devleti’ni alakadar etmektedir.68 
Ancak bütün bu politikaların hedefleri Osmanlı Devleti ve Türk Müslü-
man devletlerinin aleyhine olmuştur. 
                                                           
64 Ergünöz Akçora, a.g.e., s. 66-67. 
65 Ergünöz Akçora, a.g.e., s. 95. 
66 Ergünöz Akçora, a.g.e., s. 93-96. 
67 Ramazan Tosun, Cumhuriyet ve Azınlıklar (Makaleler ve İncelemeler), s. 18, Ankara 2009. 
68 Ramazan Tosun, a.g.e., s. 20. 
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Çar I. Petro’nun 1725 yılındaki ölümünden sonra birçok Çar ve Çari-
çe, iş başına gelmesine rağmen, I. Petro’nun çizmiş olduğu yayılmacı po-
litikayı devam ettirmişlerdir. Hatta II. Katerina bu politikaya Osmanlı 
Devleti’ni parçalama ve bölme amacını da eklemiştir.69 Bu süreçte Rus-
lar, Ermenileri Osmanlı ve Müslümanlara karşı kışkırtmışlardır. Böylece 
etnik yapıyı ön planda tutarak bir çatışma ortamı oluşturmayı hedefle-
miştir. 

İşte yukarıda saydığımız bu hedef ve amaçlar doğrultusunda, Rusya 
tarihi emellerine ulaşmak için 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Os-
manlı Ortodoksları üzerinde söz sahibi olmuştur.70 

Aslında Osmanlı’da; Fransa, İtalya, İngiltere ve ABD Katolikleri, Avus-
turya ve Almanya Protestanları, Ortodoksları da Rusya himaye ediyordu. 
Böylece gayri müslimler büyük devletler tarafından kendi gizli maksatla-
rı için kullanılıyordu. 

Nitekim Rusya, Osmanlı’daki emellerine ulaşmak için Ortodoks ve 
Gregoryen Hıristiyanlarını kullanıyordu. Rusların Gregoryen Ermenile-
rine yönelik hedefi, onları İran ve Osmanlıya karşı sözde koruma adı 
altında kullanmaktı.71 Ardından İran’dan Ermeni göçü gerçekleştiril-
miştir. 

1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı’nda Ermeniler, Osmanlı’ya ilk defa 
ihanet etmişlerdir. Ruslar da bunlardan yararlanmasını bilmiştir. Bu sa-
vaşlarda önemli bir miktarda Ermeni, Rus ordusuna asker olarak yazıl-
mış, bir kısmı Erzurum’un teslim olmasında etkili olmuş ve bazıları da 
sivil Müslüman halka eziyet etmişlerdir.72 Bu savaşlardan sonra Kafkas-
ya’ya hâkim olan Rusya, Anadolu’daki Ermenilerin göç etmelerini iste-
miştir. Bunun sonucunda göç eden Ermeniler olmuştur.73 

Rusya şark meselesi doğrultusunda, Osmanlı aleyhine emellerini ger-
çekleştirmek için Osmanlı tebaası olan Ortodoksların koruyuculuğunu 
resmen kendisine verilmesini istemişse de Rusya’nın bu politikasından 
ürken İngiltere ve Fransa, Kırım Harbi’nde Osmanlı Devleti’nin yanında 
yer almışlardır. Bu savaşın sonunda imzalanan Paris Barış Antlaşma-
sı’ndan sonra (1856) Rusya artık Doğu Anadolu için Ermenistan tabirini 
kullanmaya başlamıştır.74 

Bu antlaşmadan sonra Rusların Ermenistan diye tabir ettiği bölgenin 
hiçbir yerinde Ermeniler çoğunluğu oluşturmuyordu. En kalabalık ol-
dukları Bitlis’te bile nüfusun ancak 1/3’ü Ermeni idi.75 

                                                           
69 Yusuf Akçura, Osmanlı Devleti’nde Dağılma Devri, s. 21, Ankara 1988. 
70 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, Ankara 2011. 
71 Kazım Karabekir, Ermeni Dosyası, s. 118, İstanbul 1994. 
72 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, s. 27. 
73 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri ve Gerçekler (1911-1918), s. 15, Ankara 2001. 
74 Erdal İlter, Ermeni Meselesinin Perspektifi ve Zeytun İsyanları, s. 48, Ankara 1988. 
75 Sina Akşin, Kısa Türkiye Tarihi, s. 47, İstanbul 2012. 
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Ruslar bu antlaşmadan sonra boş durmamışlardır. Bir taraftan Er-
meni ailelerin çocuklarını eğitirken, öte yandan da onları Osmanlı üzeri-
ne kışkırtmaktan geri durmamıştır. Bu aşamadan sonra Doğu Anadolu’-
nun da dâhil olduğu “Büyük Ermenistan Devleti” kurma planları yapma-
ya başlamışlardır.76 

Ermeni patriği 1860 yılına kadar Osmanlı hükümetine karşı sorumlu 
iken, 1860’dan sonra bu çıkarcı devletlerin tahrikleri sonucunda patrik 
bu sorumluluktan kurtulmuştur. Bununla da yetinmeyen Ermeniler, din 
ve eğitim birliğini kurmuşlardır. Açtıkları okullar ile Ermeni gençlerini 
Hıristiyan taassubu ile yetiştirmişlerdir.77 Daha sonra bu okullarda ko-
miteciler yetiştirip Osmanlı aleyhinde faaliyetlerde bulunmuşlardır.78 

Rusların Osmanlılara karşı XIX. yüzyıl savaşlarında üst üste başarı 
kazanması, Ermenileri bağımsızlık düşüncesine sevk etmiştir. Ermeniler 
bu yüzyılda kurmuş oldukları komitelerle isyan çıkartıp, muhtar bir Er-
menistan kurmaya çalışmışlardır.79 

24 Nisan 1877’de başlayan Osmanlı Rus Harbi’nde Rusya, Doğu Ana-
dolu’da yaşayan Ermenilerden yararlanma yoluna gitmiştir. Tarihi bir 
hezimet yaşayan Osmanlıların zor durumundan yararlanmak isteyen Er-
meniler, Rusya aracılığıyla şu isteklerde bulunmuşlardır. 

“Fırat’a kadar olan bölgenin Türklere geri verilmemesi ve buraların Ara-
rat ili ile birleştirilerek, Rusya’ya bağlı bir Ermenistan kurulması; 

Arazi ilhakı olmayacaksa, Bulgaristan ve Bulgar milletine verilecek im-
tiyazların Ermeni milletine de verilmesi v.s.”80 

Ermenilerin bu istekleri 3 Mart 1878’de imzalanan “Ayastefanos Ant-
laşması’nın” 16. maddesine göre, Ermenilerin meskûn olduğu yerlerde 
ıslahat yapılacak ve buradaki ahali Kürt ve Çerkezlere karşı korunacak-
tır. Bu antlaşma ile Ermenilerin bağımsızlık yolu açılmıştır.81 

Ayastefanos Antlaşması’nın şartlarını ağır bulan, kendi çıkarlarına 
ters gören İngiltere ve Avusturya’nın isteği doğrultusunda bu antlaşma 
lağvedilip, yerine 4 Haziran 1878’de “Berlin Antlaşması” imzalanmıştır. 
Bu antlaşmanın 61. maddesine göre de Doğu Anadolu’da ıslahat yapıla-
caktı. Bu antlaşma ile Ermeni sorunu Osmanlılar tarafından resmen ka-
bul edilmiştir. 

İngiltere ve Rusya’nın kendi çıkarlarını ön plana alarak Ermenileri 
harekete geçirip, Ermeni çete ve dernekleri Osmanlıya karşı şiddet ey-
                                                           
76 Cengiz Fedakâr, “Azerbaycan’ın İşgal Edilen Toprakları (Karabağ)”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Sayı: 161, s. 41, İstanbul 2006. 
77 Cevdet Aşkın, “Ermeni Tehcirinin Siyasi ve Sosyolojik Boyutu”, Türk Dünyası Araştırma-
ları Dergisi, Sayı: 195, s. 115-117, İstanbul 2011. 
78 Canan Gürbüz, Milli Mücadelede Develi ve Ermeniler, s. 7, Ankara 1996. 
79 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları (1896-1916), s. 83, İstanbul 2007. 
80 Yusuf Halaçoğlu, Ermeni Tehciri, s. 28. 
81 Yusuf Halaçoğlu, a.g.e., s. 28; Edouard Driault, Şark Meselesi, s. 317-318, Ankara 2010. 
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lemleri için kışkırtmaktan geri durmamışlardır. Bu arada İngiliz hükü-
metinin başına gelen Gladstone, “Ermenilere yardım bütün insanlığa hiz-
mettir”, düşüncesiyle İngiltere’nin politikasını açıklamış ve Ruslarla aynı 
politikayı gütmeye başlamıştır.82 

Bunlardan destek alan Ermeniler; Erzurum, Mardin, Sason, Van, 
Zeytun, İstanbul, Adana, Akhisar, Bitlis, Muş, Bayburt, Harput, Malat-
ya, Yozgat, Divriği, Kayseri, Diyarbakır ve Gümüşhane’de büyük isyanlar 
çıkararak Osmanlı Devleti’ni zor duruma düşürmüşlerdir.83 Bu isyanları 
ve olayları önlemek için II. Abdülhamit 1895 tarihinde ıslahat nizamna-
mesini ilan etmesine rağmen bu olaylar bir türlü durdurulamamıştır. 

Rusya ve İngiltere gibi emperyalist ülkelerin Ermenileri kullanarak 
Osmanlı topraklarını aralarında paylaşmak istemeleri belliydi. Amaçları 
Ermeniler için hak aramak değildi. Hatta Ermeni kavmini kendilerine 
“savaş ilahına dayanmak üzere” kurban seçmişlerdi. 

Rusların asıl niyeti Doğu Anadolu’da bir Ermeni Devleti kurulmasını 
sağlamak değil, bu toprakları almaktı. I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı İm-
paratorluğu’nu paylaşma tavırları içinde Ermenilerin muhtar bir devlet 
kurmayı hayal ettikleri topraklar, Rusya ve Fransa arasında paylaştırıl-
mıştır. Ermeni muhtariyeti için çalışan Ermeniler aslında, Rusya’nın Do-
ğu Anadolu’yu ele geçirmesi için Çarlık Rusya’sına hizmet etmişlerdir. 
Türkiye’deki Ermenilerin ayaklanması, Rus ordusunun Anadolu’daki 
ilerleyişini kolaylaştırmıştır.84 

Aslında Ermeniler bilmeden Ruslara hizmet etmişlerdir. Rusya bütün 
çaba ve gayretleriyle “Berlin Antlaşması sonucunda” Ermeni sorununu 
ortaya çıkarmış ev daha sonra Ermenileri yalnızlığa terk etmiştir. Bu se-
beple Rusya, birçok Müslüman ve Ermeni’nin kanının dökülmesine se-
bep olmuştur. Rusya’nın yerine kurulan Sovyet Rusya bu politikayı de-
vam ettirmiştir. 

Nitekim bu azınlık 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşından sonra, ya-
bancı devletler Osmanlı Ermenilerine resmen el atmışlar ve ondan son-
radır ki, Osmanlı ülkesinde ciddi Ermeni kıpırdanışları Ermeni komitele-
ri ve silahlı ayaklanmalar görülmeye başlamıştır. 

Rusya Ermeni komiteci ve gönüllülerine silah-cephane temin etmiş ve 
onlara imkânlar sağlamıştır.85 I. Dünya Savaşı başlarken Ermeni gönül-
lüler ve ihtilalci Antranik Komitesi’ndeki kuvvetler Rus ordusuna katıl-
mışlardır. 
                                                           
82 Metin Kopar, “Ermeni Meselesinde İngiltere”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
165, s. 109, İstanbul 2006. 
83 Ergünöz Akçora, “Anadolu’dan Azerbaycan’a Ermenilerin Türklere Yaptığı Katliam (Azer-
baycan-Karabağ-Hocalı)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 161, s. 16-19, İstanbul 
2006. 
84 Ahmet Hulki Saral, Ermeni Meselesi, s. 270, Ankara 1970. 
85 Suat Akgül, Sorun Olan Ermeniler, s. 47, Ankara 2007. 
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Bu süreçte Ermeni kilisesi de aktif rol oynamıştır. I. Dünya Savaşı’n-
da Ruslar Türk topluluklarını işgal ettikten sonra, Ermeni gönüllüleri de 
Erzurum, Van, Zeytun, Ankara, Bitlis, Muş, Elazığ, Divriği, Kayseri, Di-
yarbakır, Adana, Trabzon, Urfa gibi yerleşim bölgelerinde korkunç katli-
amlar yapmışlardır. 

Bu katliamlar Rus ordusunun bile dikkatini çekmiştir. Rus politikası 
tarih boyunca Türklerle Ermenileri birbirlerine boğazlatmaya çalışmış, 
Ermenistan üzerinden İskenderun’a inmek için güya bağımsız Ermenis-
tan yaratmak yoluna sapmış ve Ermeni liderlerine masum Ermenileri 
tahrik ettirmiştir.86 

Ruslar bu politikayı I. Dünya Savaşı’ndan itibaren uygulamaya koy-
ma fırsatını bulmuşlardır. Ermenilerin Osmanlı Devleti’ne karşı bu ka-
dar açık isyan ve ihtilal hareketlerine girişmeleri hükümeti radikal ted-
birler almak zorunda bırakmıştır. 

1970’li yıllarda Asala Ermeni Terör Örgütü’nü yetiştirip onlara siyasi 
ve mali yardım yapan Sovyetler, bunları Türkiye üzerine saldırttığı yet-
miyormuş gibi, sanki 1915’lerde kendi sayesinde yapılan Türk katliamı-
nın faturasını yine Türklere çıkarmak için gayret sarf etmiştir.87 

Ermeni meselesinde “Tehcir” (Yer değiştirme) olayının Rusya açısın-
dan çok önemli bir yeri olmuştur. Nitekim 27 Mayıs 1915 tarihinde, da-
ha çok “tehcir kanunu” olarak adlandırılan, geçici sevk ve iskân kanunu 
çıkarılmış ve bu kanun 1 Haziran 1915 tarihinde Takvim-i Vekâyi’de ya-
yımlayarak yürürlüğe girmişti. Neticede Ermeniler tehciri fırsat bilip, Er-
menilerin tehcir karşısında kendilerini müdafaa etmek amacıyla silah-
landıklarını iddia etmişlerdir ve soykırımına uğradıklarını bütün dünya-
ya lanse etmişler bundan büyük bir siyasi çıkar elde etmişlerdir.88 

Halbuki Ermeni çetelerinin ve komitelerinin Türk Milleti’ne reva gördü-
ğü zulüm ve katliamı ciltler ile açıklamak kafi gelmez. Ancak biz inanıyo-
ruz ki bu belgeleri yine Batılı emperyalist güçler inkar edecektir. Fakat 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları ortaya koyması, hiç olmazsa vatan-
daşlarımız tarafından bilinip bazı dersleri çıkarması mümkün olacaktır. 

Bu isyanlar maalesef Birinci Dünya Savaşı sırasında çok boyutlu iha-
netlere ulaşması Türk köy ve şehirlerinde Rusya, Fransa, İngiltere ordu-
ları işbirliğine giren Ermeni komitelerinin bu hareketleri ve ihanetleri 
karşısında tehcire (yer değişimi) tabii tutulan Ermenilerin yaptıkları kat-
liamlar belgelerle ortaya konulmasına rağmen kendilerini masum, Türk-
leri cani göstermek gayreti içerisine girmişler, hatta bu gayretler yurt dı-
şındaki diplomatlarımızı Ermeni örgüt mensupları tarafından intikam al-
ma olarak algılanmasına kadar uzanmıştır. 
                                                           
86 Ergünöz Akçora, Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları, s. 92. 
87 Ramazan Tosun, a.g.e., s. 21. 
88 Azmi Süslü, Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayları, s. 131, Ankara 1990. 
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Bütün bunlar yetmiyormuş gibi Avrupa ve Amerika’da oluşturdukları 
Ermeni lobileri vasıtasıyla Türkiye ve Türkler aleyhinde sözde Ermeni 
soykırımı iddiaları ile Türkleri kınamaya matuf kararlar alınması husu-
sunda yoğun kampanyalar oluşturmuşlardır. 

Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Rusya’nın Ermeni Politikası 

Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkınca 30 Ekim 1918 ta-
rihinde Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalamıştır. 

Ateşkesin 4., 6. ve 24. maddeleri Ermenilere yurt bulma niyetini taşı-
makta, özellikle de doğudaki altı vilayetin ismi zikredilmekteydi. Mond-
ros Mütarekesi, bağımsız bir Ermenistan’ın kurulması için önemli bir 
adım olmuştur. Ermeni politikaları bağımsız bir Ermenistan için hemen 
uluslararası lobilere başvurmuşlardır. Mütarekeden sonra Doğu Anadolu 
da Ermeni baskısını gittikçe arttırmışlardır. 

Ermenilerin bu tutumları öncelikle Ruslar ve diğer İtilaf Devletleri ta-
rafından normal karşılanmıştır. İşte bütün bu olaylar sonucunda Erme-
niler önceden Osmanlı Devleti’ne sadık vatandaşlar iken, bu gelişmeler-
den sonra Rusların etkisiyle sorun olarak ortaya çıkmışlardır. 

Neticede Sevr Barış Antlaşması’nda; Toroslardan, Sivas yaylalarına 
kadar uzanan topraklarda sözde bağımsız bir Ermenistan Devleti kurul-
ması kararlaştırılmıştır.89 

Ancak Sevr’i kabul etmeyen Milli Mücadele önderi Mustafa Kemal 
Kurtuluş Savaşı’nı başlatmış, doğu cephesinde Kazım Karabekir önderli-
ğinde Ermeni komiteleri mağlup edilmiş ve 2 Aralık 1920 “Gümrü Barış 
Antlaşması” imzalanmıştır. 

Bu antlaşmayla Anadolu’daki Ermeni emelleri hayal olmuştur. Daha 
sonra imzalanan Moskova ve Kars antlaşmaları ile bu durum teyit edil-
miştir. 

Lozan Antlaşması’nda Ermeni Meselesi 

11 Ekim 1922’de Mudanya Ateşkesi yapılmış ve uzlaşma devletleri, 
27 Ekim 1922 günü barış görüşmeleri için Osmanlı Hükümeti ve TBMM 
Hükümetini Lozan’a davet etmişlerdir. 

Ankara Hükümeti, barış görüşmelerine Osmanlı Hükümeti’nin çağrıl-
masını sakıncalı gördüğünden, 1 Kasım 1922 tarihinde çıkardığı bir ya-
sa ile Osmanlı saltanatına son verdiğini bütün dünyaya duyurmuştur. 

Ankara Hükümeti’nin konferansta, baş delege İsmet Paşa ile delege 
olarak da Sağlık Bakanı Rıza Nur ve Hasan (Saka) Beyler temsil etmiş, 
aynı zamanda 21 müşavir, 2 basın müşaviri, 10 tercüman katılmış ve 
Reşit Saffet Bey, Genel Sekreter olarak görev yapmıştır. 

13 Kasım 1922 günü barış görüşmelerine katılmak üzere Lozan’a ge-
len Türk delegasyonu Ankara Hükümeti tarafından barış görüşmelerinde 
                                                           
89 Halil Metin, a.g.e., s. 167-170. 
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izleyecekleri politikayı belirleyecek bir direktifler paketi vermiştir. Bu di-
rektiflerin Ermenilerle ilgili bölümü şu şekilde belirlenmiştir: 

“Ermeni sınırı söz konusu olamaz. Olur ise görüşmelerin kesilmesi gere-
kir.” 

Lozan görüşmeleri 21 Kasım 1922 günü saat 11:00’de Lord Curson 
(Kurzon) başkanlığında toplanmıştır. Bu toplantıya Türk Hükümeti’nin 
yanı sıra Uzlaşma Devletleri (İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan) Yu-
goslavya, Amerika Birleşik Devletleri, SSCB, Japonya ve daha birçok 
devlet katılmıştır. 

Ermeni Birleşik Heyeti, Lozan Konferansı’nın toplanacağı kesinleşince 
bu konferansa yetkili üye olarak Ermeni Heyeti’nin de kabulü için heyet 
adına Hadisyon tarafından Fransa, İngiltere ve İtalya Hükümetlerine bir 
mektupla başvurulmuştur. 

Ermeni Birleşik Heyeti, Lozan Konferansı’na katılmadan önce de Er-
meni isteklerini içeren bir muhtırayı Kasım 1922’de Lozan Konferansı’na 
sunmuştur. 

Buna göre; Erivan Cumhuriyeti’nin sınırlarının Doğu illerinin bir ke-
siminde genişletilmesi ve denize çıkış limanı verilmesi, 

Bu yurda, Sevr Anlaşması’yla Suriye’ye katılan ve daha sonra Ankara 
Anlaşması’yla Türkiye’ye terk edilen Kilikya’dan bir bölümünün katılma-
sı istenmiştir. 

İsmet Paşa, bu konuşmalara ve isteklere karşı şu konuşmayı yapmış-
tır: 

“...bundan ötürü, Türk Hükümeti ve ulusu, kuralsız ve sürekli, ancak 

sabrı tükendikten sonra cezalandırmaya ve aynen karşılık vermeye 

zorunlu kalmış olduğundan, Ermeni unsurunun Türkiye İmparatorlu-

ğu’nda uğradığı bütün felaketlerin sorumluluğu tamamen Ermenilere 

aittir. 1909’daki Adana olayları ve genel savaşın başlangıcında bir-

çok Türk illerinde ortaya çıkan isyanlar, aynı korkunç hareketlerin 

devamından ibarettir.” 

Lozan Konferansı ve bu konferansın sonunda imzalanan Lozan Anlaş-
ması, bir defa daha göstermiştir ki, siyasi, ekonomik, ticari ve dini çıkar-
ları için her fırsatta kullandıkları Ermeni halkı, İngiltere, Fransa, Ameri-
ka Birleşik Devletleri ve Rusya tarafından bir defa daha kaderleriyle baş 
başa bırakılmıştır.90 

Sonuç 

Ne yazık ki bütün bu imkânlara rağmen sekiz yüzyıla yakın bir süre 
Türk alemi içinde yaşayan, Türk’ün sahip olduğu bütün hak ve imtiyaz-
lara sahip olan, Türk aleminde Türk’ten daha iyi şartlar içinde yaşayan 
                                                           
90 Halil Metin, Türkiye’nin Siyasi Tarihinde Ermeniler ve Ermeni Olayları, Milli Eğitim Basım-
evi, s. 178-186, İstanbul 1997. 
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Ermeniler, Batılı emperyalist güçlerin bir parçası olan Rusya’nın da 
oyunlarına gelerek Türk’ün zayıfladığı bir dönemde Osmanlı Devleti’nin 
yıkılması için her türlü zararlı faaliyetlerin içine yani komiteler ve çeteler 
kurma faaliyetleri içine girebilmişlerdir. 

Gerek Osmanlı Devleti döneminde gerekse Türkiye Cumhuriyeti dö-
nemlerinde Ermeni sorununun genellikle ülkenin iç ve dış sorunlarında 
gözle görülebilecek artışların olduğunda gündeme gelmesi bir rastlantı 
değildir. Özellikle ülkemizin güçlenmesini kendi çıkarları açısından tehli-
keli bulan ve sömürü düzenlerini sürdürmek isteyen güçler, bundan 
yüzyıl önce ne amaçla Ermenileri örgütleyerek desteklemişler şimdi de 
aynı amaçları taşımaktadırlar. 

Sözde “Soykırım iddialarına” bakıldığı zaman ise; Ermenileri, yaşadık-
ları yörelerden Osmanlılardan önce de; İranlılar, Ruslar, Romalılar ve Bi-
zanslılar başka yerlere zorla göç ettirmişlerdir. 

Osmanlılar ise, bu devletlerden biraz daha farklı nedenlerle I. Dünya 
Savaşı sürerken cephe gerisinde Türk askerini vurmaya çalışan ve ikaz-
lara aldırmayan, Rusya birliklerinin yanında yer alan ve en ağır silahla-
rıyla Türk ordusuna karşı koyan Ermenileri zorunlu olarak kendi yöneti-
mi altındaki savaştan uzak bölgelere, aldığı pek çok önlemlerle göçe tabi 
tutmuşlardır. 

Bu göç anında Osmanlı Hükümeti’nin aldığı birçok önlemlere karşın 
yine de istenilmeyen ve beklenilmeyen birtakım olaylar olmuştur. Gerek 
savaşın sürmesi, gerekse hava şartlarının elverişli olmayışı, ulaşım için 
araç ve yol yetersizliği, bürokratik birtakım engeller ve salgın hastalıklar 
nedeniyle ölümler istenmeyen bazı durumlar ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı Devleti’ni suçlamaların başında sözde soykırım iddiaları ön 
planda görülmesinde aranan en önemli faktör emperyalist devletlerin 
maddi çıkarlarının azınlıklar vasıtasıyla elde edilmesi meselesi olduğuna 
şüphe yoktur. 

Çelişkili olarak verilen Ermenilerin ölü sayısına bakılarak soykırım 
iddialarına verilecek en iyi cevap, aynı dönemde aynı bölgelerde ölen 
Türklerin sayısıdır. Bu sayı bazı Ermeni yazarlar tarafından 1.400.000 
olarak gösterilmektedir. 

Bu bakımdan Osmanlı Devleti sadece devletin ordusuna ve sivil hal-
kına saldıranlara karşı askeri tedbirler yanında onları savaş alanların-
dan uzaklaştırmak (tehcir)’le yetinmiştir. 

Sonuçta Dünya Savaşı sürerken cephe gerisinde Türk askerini vur-
maya çalışan ve ikazlara aldırmayan, silahla güvenlik kuvvetlerine karşı 
koyan Ermenileri zorunlu olarak kendi yönetimi altındaki savaştan uzak 
bölgelere, aldığı pek çok önlemlerle göçe tabi tutmuşlardır. 

Bu göç anında Osmanlı Hükümeti’nin aldığı birçok önlemlere karşın 
yine de istenilmeyen ve beklenilmeyen birtakım olaylar olmuştur. Gerek 
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savaşın sürmesi, gerekse hava şartlarının elverişli olmayışı, ulaşım için 
araç ve yol yetersizliği, bürokratik birtakım engeller ve salgın hastalıklar 
nedeniyle ölümler ortaya çıkmıştır. 

Bütün bu gerçeklere rağmen I. Dünya Savaşı sırasında Türkler tara-
fından bir buçuk milyon Ermeni’ye soykırım ve Anayurtlarını kaybettik-
leri iddiasıyla yakın dönemlerde intikam duygusuna kapılan Ermeni te-
röristler, son on yılda 4’ü Amerika’da olmak üzere 28 Türk diplomatını 
veya aile fertlerini katletmişlerdir. 

Bu gerçekler doğrultusunda Türk ve Ermeni toplumunu tarihi çarpıt-
mak suretiyle birbirine düşürmek ve bundan istifade etmek isteyenlere 
karşı tuzaklara düşmemek için çaba sarf edilmeli ve gelecek nesillere ba-
rışı getirmenin yeni yolları aranmalıdır.91 

Bugün Türkiye Cumhuriyeti eski olayların suçlusunu arama yerine 
yapılan hataların bir daha yapılmaması için elinden gelen siyasi ve kül-
türel gayreti göstermektedir. Bütün arşivlerin kapılarını ardına kadar aç-
masına rağmen bazı emperyalist güçler tarafından tarihi çıkarları doğ-
rultusunda menfaatlerini kaybetmemek için Türkiye’nin başına suni me-
seleleri çıkarmak suretiyle hareket ettiklerini bilmektedir. 

Son söz olarak denilebilir ki, geçmiş dönemlerde dış güçlerin etkisi al-
tında kalınarak izlenen politikalar, Ermeni sorununu çözmemiş ve tersi-
ne bu sorunu içinden çıkılmaz boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. 
Bu sebeple Ermeniler hala Ermeni soykırımından bahsedip yanlış politi-
kalar yapacaklarına bu olayların tarihi sürecini çok iyi okuyup değerlen-
dirmeli, kimlerin onlara dost ve düşman olduklarını çok iyi bir şekilde 
tahlil etmeleri gerekmektedir. 
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KASTAMONU MEBÛSU 
İSMAİL MAHİR EFENDİ’NİN EĞİTİME DAİR 

GÖRÜŞLERİ 

Senem GÖNENÇ* 

Öz 

Bu çalışmayla, II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Mebûsân Meclisi’nde ilk 

üç dönem İttihat ve Terakki Cemiyeti Kastamonu Mebusluğu yapan İsma-

il Mahir Efendi’nin, meclisteki konuşmalarından yola çıkarak eğitim gö-

rüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Tarama yöntemiyle hazırlanan çalış-

mada, İsmail Mahir Efendi’nin mebûsluk görevinde bulunduğu döneme 

(1908-1916) ait Meclis-i Mebûsan Zabıt Cerideleri temel kaynak olarak 

kullanılmıştır. İsmail Mahir Efendi’yi eğitim tarihimiz açısından diğer me-

buslardan farklı kılan yönü, dönemin öğretmen yetiştiren kurumlarında 

öğrenim gördükten sonra, eğitimin farklı kademelerinde öğretmenlik, mü-

dürlük, maarif müfettişliği gibi görevlerde bulunmuş “eğitimci” bir mebus 

olmasıdır. Çalışmada İsmail Mahir Efendi’nin Mebûsân Meclisi’nde yaptı-

ğı konuşmalar esas alınarak onun yaşadığı döneme ait ve kimi zaman 

bizzat tanıklık ettiği eğitim sorunları ile bu sorunlara getirdiği çözüm öne-

rileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: İsmail Mahir Efendi, Osmanlı Mebûsân Meclisi, 

Eğitim, Zabıt Cerideleri. 

Abstract 
The Opinions About Education of Deputy of Kastamonu;  

Ismail Mahir Efendi 
This research aims to identify the opinions of Ismail Mahir Efendi who 

was the deputy of Ittihat ve Terakki Community in the first three terms of 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı 
Doktora Öğrencisi. Çalışmanın ortaya çıkmasında yardımlarını esirgemeyen saygıdeğer Ho-
cam Doç. Dr. Mustafa Aydın’a teşekkürü bir borç bilirim. 
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the Ottoman Parliament about the education based on his speeches. This 

research is conducted with the survey method. The main source of this re-

search is registers of the Ottoman Parliament during the period (1908-

1916) when Ismail Mahir Efendi was holding the deputy mission. The 

thing that differentiates Ismail Mahir Efendi who was the deputy from the 

other deputies is that he was an “educationist” deputy and held positions 

as teaching, management and inspectorate. In this study, proposals of Is-

mail Mahir Efendi regarding to solve the problems in education during his 

deputy and his lifetime was discussed based on his speeches in the Otto-

man Parliament. 

Key words: Ismail Mahir Efendi, Ottomon Parliament, Education, Re-

gisters of the Ottoman Parliament. 

II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Mebûsân Meclisi’nin renkli simaların-
dan biri olan İsmail Mahir Efendi (1869-1916)1, meşrutiyetin ilanından 
                                                           
1 İsmail Mahir Efendi, 1284 (1868/1869) yılında Kastamonu ili Araç kazasına bağlı Balcı 
köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Balcızade Mustafa Ağa’dır (Başbakanlık Osmanlı Arşivi 
(BOA), Dahiliye Nezareti (DH) Sicill-i Ahval Komisyonu Defterleri (SAİD. d); 0192, s. 172). İlk 
ve medrese tahsilini Namazgâh Medresesi’nde eski müftülerden Amâ Zade Mehmet Emin 
Efendi’den almıştır (M. Ziyaeddin Demircioğlu, Kastamonu’da Meşrutiyet Nasıl İlan Olundu?, 
Doğrusöz Matbaası, s. 112, Kastamonu 1961). Ardından 1301 (1885/1886) yılında Kasta-
monu Dârülmuallimîninden alüyyülalâ dereceyle mezun olmuştur. Kastamonu Dârülmualli-
mînini bitirdikten sonra 20 Mart 1302 (1 Nisan 1886) tarihinde Sinop Sancağı’na bağlı 
Ayancık Nahiyesi İptidai Mektebi muallimliğine halk tarafından karşılanmak üzere iki yüz 
kuruş maaşla tayin olmuştur. 21 Mart 1303 (2 Nisan 1887) tarihinde bu vazifeden istifa 
ederek Dersaâdet Dârülmuallimîni rüşdî kısmına kayıt olmuş ve 1306 (1890/1891) yılında 
Dersaâdet Dârülmuallimîni rüşdî kısmından alâ dereceyle mezun olmuştur (BOA. DH. SAİD. 
d; 0192, s. 172). Alâ dereceyle şahadetname alması üzerine 23 Haziran 1306 (5 Temmuz 
1890) tarihinde evkaf-ı münderise gelirinden karşılanmak üzere yedi yüz elli kuruş maaşla 
Selanik Dârülmuallimîn-i İptidaiyesi muallimi evvelliğine tayin olmuştur (BOA. DH. SAİD. d; 
0192, s. 172). İsmail Mahir Efendi bu görevi yerine getirdiği sırada 1 Haziran 1307 (13 Hazi-
ran 1891) tarihinde Selanik İdâdîsi coğrafya dersi muallimliği vekilliğinde bulunduğu gibi 
aynı zamanda 1 Kânûn-ı evvel 1307 (13 Aralık 1891) tarihinde Selanik Hamidiye Mektebi 
Sanayisi coğrafya ve hendese muallimliklerini aslî vazifesini aksatmamak kaydıyla yerine ge-
tirmiştir (Maarif (MF) Mektubî Kalemi (MKT)), 276/15). 25 Şubat 1319 (9 Mart 1904) tarihin-
de üç yüz yirmi kuruş maaşla Selanik Askerî Rüşdiyesi Farisi muallimliği, 15 Haziran 1322 
(28 Haziran 1906) tarihinde sekiz yüz kuruş maaşla Selanik Midhat Paşa Sanayi Mektebi 
Müdürü olmuştur (BOA. DH. SAİD. d; 0192, s. 172). İsmail Mahir Efendi’nin “Şuriş çıkmaz-
dan evvel 5 sene mütemadiyen Selanik vilayeti dahilinde Maarif Müfettişliğinde bulundum.” 
ifadesi kendisinin maârif müfettişliği görevinde bulunduğuna işaret etmektedir (Meclis-i Me-
bûsân Zabıt Ceridesi (MMZC), Devre (D). I, İctima Senesi (İS). I, Cilt (C). I, İnikat (İ). 22, 21 
Kanun-ı sânî 1324 (3 Şubat 1909), Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Basımevi, s. 447, 
Ankara 1982). Ayrıca bir başka konuşmasında “Bendeniz Rumeli’de iken, dört sene müfettiş-
likte bulundum…” ifadesini kullanması ise kendisinin kaç yıl maarif müfettişliği yaptığı hu-
susunda kesin bir yargıya varmayı zorlaştırmaktadır (MMZC, D. I, İS. III, C. VII, İ. 104, 9 
Mayıs 1327 (22 Mayıs 1911), TBMM Basımevi, s. 29, Ankara 1991). II. Abdülhamit döne-
minde Rumeli topraklarında gelişen milliyetçilik duygularına karşı bölgede maarifin teftişi 
hususuna oldukça önem verildiği ve Rumeli topraklarına gönderilecek maarif müfettişlerinin 
seçimine ayrı bir özen gösterildiği göz önüne alındığında İsmail Mahir Efendi’nin Rumeli’de 
maarif müfettişliği görevinde bulunmuş olması dikkate değer görünmektedir (Bununla ilgili 
bkz. Arzu M. Nurdoğan, “II. Abdülhamit Döneminde Rumeli’de Maarifin Teftişi”, Osmanlı Ta-
rihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı: 26, s. 193-220, 2009). Maarife yıl-
larca hizmet etmiş, pek çok öğrenci yetiştirmiş İsmail Mahir Efendi’nin “İstanbul rüûsuyla 
taltif edildiği” de görülmektedir (MF. MKT, 276/15). 3 Kasım 1908’de 121 oy ile Kastamonu’-
dan mebûs seçilen İsmail Mahir Efendi, II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Mebûsân Meclisi’nin 
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önce hürriyet yolunda Selanik’teki2 gayret ve mücadelesiyle, meşrutiye-
tin ilanından sonra da Kastamonu mebûsluğuyla İstanbul’da bulunduğu 

                                                                                                                                        
II. ve III. dönemlerinde de mebûsluk görevini sürdürmüştür (İhsan Güneş, Türk Parlamento 
Tarihi, C. II, TBMM Vakfı Yayınları, s. 423, Ankara 1998; 1912 seçimlerinde İsmail Mahir 
Efendi ile birlikte Kastamonu ve Sinop livalarından İttihat ve Terakki vilâyet heyeti tarafın-
dan gösterilen mebûs adayları için bkz. “Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti Muhteremesi 
Vilâyet Heyeti Merkeziyesinden”, Köroğlu Gazetesi, No: 155, 8 Mart 1328 (21 Mart 1912), s. 
1, st. 1 (Köroğlu gazetesinin içeriği ile ilgili ayrıca bkz. Mehmet Serhat Yılmaz, “Kastamonu 
Basınında Köroğlu Gazetesi (1908-1918)”, Hacettepe Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap 
Tarihi Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara 1997). Köroğlu gazetesi 1912 
seçimleri için cemiyetin önerdiği mebûs adayları hakkında bilgilere de yer vermiştir. Gazete-
de İsmail Mahir Efendi’nin ilmiyle, kudretiyle maarifin yaygınlaşmasına çalıştığı, üç bine ya-
kın maaşı bırakarak milletine hizmet için mebûsluğu kabul ettiği, “vatanın selameti uğrunda 
her an nefesini feda etmeye hazır” olduğu, Dârülmuallimîn, Ziraat, Sanayi ve Sultanî Mek-
teplerinin tesisine, pek çok yolların yapılmasına, “sönmüş ocakların yanmasına” sebep oldu-
ğu ifade edilmektedir (Köroğlu Gazetesi, No: 156, 15 Mart 1328 (28 Mart 1912), s. 2, st. 1). 
İsmail Mahir Efendi ile birlikte Kastamonu livası adına seçilen İttihat ve Terakki mebûsları-
nın isimleri ve aldıkları oylar ile ilgili ayrıca bkz. “Cemiyetin Galebe ve Muvaffakiyeti”, Köroğ-
lu Gazetesi, No: 158, 28 Mart 1328 (10 Nisan 1912), s. 2, st. 1). İttihat ve Terakki’nin önde 
gelen isimlerinden Talat Paşa’nın da çok yakın dostu olan İsmail Mahir Efendi (Demircioğlu, 
a.g.e., s. 112). İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne “can ve gönülden” bağlıdır. Cemiyet erkanı ile 
birlikte Bab-ı Âli baskınına dahî katılmış, “Bab-ı âli önünde yaptığı hararetli konuşmalarla 
halkın hissiyatını galeyana getirmiştir.” (Demircioğlu, a.g.e., s. 28-29). İttihat ve Terakki Ce-
miyeti idarehanesinde, İttihat ve Terakki ve ülke meseleleri ile ilgili konferanslar da veren İs-
mail Mahir Efendi’nin bu konuşmaları için bkz. Köroğlu Gazetesi, No: 99, 28 Teşrîn-i evvel 
1326 (10 Kasım 1910), s. 1, st. 1-3; Köroğlu Gazetesi, No: 100, 4 Teşrîn-i sânî 1326 (17 Ka-
sım 1910), s. 1, st. 4; s. 2, st. 1-3; Köroğlu Gazetesi, No: 101, 11 Teşrîn-i sânî 1326 (24 Ka-
sım 1910), s. 2, st. 1-3; Köroğlu Gazetesi, No: 102, 18 Teşrîn-i sânî 1326 (1 Aralık 1910), s. 
1, st. 3-4; s. 2, st. 1-3. İsmail Mahir Efendi’nin Trablus, Balkan ve I. Dünya Savaşlarının ge-
ride bıraktığı yetimleri korumak üzere açılan dârüleytâmların kuruluşunda da hizmeti var-
dır ve bu müesseselerin ilk genel müdürü olmuştur (MMZC, D. III, İS. III, C. III, İ. 50, 6 Mart 
1333 (6 Mart 1917), s. 74; İbrahim Alâeddin Gövsa, “Mahir Efendi, İsmail (1869-1916)”, 
Türk Meşhurları Ansiklopedisi, s. 231, İstanbul 1945; Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, C. 
IV, Osmanbey Matbaası, s. 1284, İstanbul 1942; Necdet Sakaoğlu, Dünden Bugüne İstanbul 
Ansiklopedisi, C. II, s. 559, İstanbul 1994). Dârüleytâm yönetiminin İsmail Mahir Efendi’ye 
emanet edilmesi İkdam gazetesinde şu sözlerle duyurulmuştur: “Dârüleytâmın nezareti, ida-
resi, programlarının istihzarı ve bu teşkilat için bir esas ve bir mefkure vazı hususu öteden be-
ri maarifimizde nice nafi hidmetleri sebk etmiş olan Kastamonu Mebusu ve Darülmuallimat 
Müdürü İsmail Mahir Efendi’ye tevdi olunmuştur.” (İkdam Gazetesi, No: 6846, 21 Şubat 1331 
(5 Mart 1917), s. 1, st. 1). İsmail Mahir Efendi Dârüleytâm müdürüyken kısa bir hastalığın 
ardından kalp krizinden kırk dokuz yaşında vefat etmiştir (Demircioğlu, a.g.e., s. 113). Vefa-
tının ardından Bebek Dârüleytâmı bahçesine gömülmüştür. Ancak İstanbul’un işgalinden 
sonra bu müessese yabancı kuvvetler tarafından işgal edildiği için kemikleri oradan çıkarılarak 
Bebek mezarlığına nakledilmiştir (Gövsa, “a.g.m.”, s. 232; Ergin, a.g.e., s. 1285). Dârüleytâm 
müdürlüğü sırasında memleketin yetimlerine kucak açan İsmail Mahir Efendi’nin, geride ka-
lan eşine ve kendisi öldüğünde en büyüğü on üç, en küçüğü dört yaşında olan altı çocuğuna 
hiçbir şey bırakamamış olduğu ifade edilmektedir. Memleketine “muhabbet ve sadakatle” bağ-
lılığıyla tanınan ve vatana hizmetini “cansiparane” bir şekilde yerine getirirken görevi başında 
ölen İsmail Mahir Efendi’nin geride kalan yetimlerinin her birine, “sefalet içinde yaşamalarının 
millet tarafından kabul olunamayacağı gerekçesiyle” Maarifi Umûmiyye Nezareti tarafından, 
“hidameti vataniye veya muvasat tertibinde beşer yüz kuruş maaş tahsis” edilmesi yönünde gi-
rişimlerde bulunulduğu da görülmektedir. Bâb-ı Âlî Evrak Odası (BEO), 4420/331452. 
2 Ziyaeddin Demircioğlu, Afet İnan’ın “Mukaddes Tabanca” başlıklı yazısında Atatürk’ün Se-
lanik’te kurduğu cemiyette adı geçen Selanik Dârülmuallimîn Müdürünün İsmail Mahir 
Efendi olduğunu ifade etmektedir (Demircioğlu, a.g.e., s. 28). Afet İnan da adı geçen makale-
de Atatürk’ün Hatip Ömer Naci, topçu subaylarından Husrev ve o tarihte Selanik Askerî 
Rüşdiyesi Tarih ve Edebiyat Muallimi Hakkı Baha aracılığıyla Selanik Mektebi Müdürü Hoca 
Mahir ve Selanik Askerî Rüşdiyesi Müdürü Bursalı Tahir ile tanıştığını ve bunların da Ata-
türk’ün hazırladığı inkılâba Makedonya’da ilk girenler olduğunu belirtir. Afet İnan, “Mukad-
des Tabanca”, Belleten, Cilt: I, Sayı: 3-4, Türk Tarih Kurumu (TTK), s. 609, 1937. 
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sürece vatanın refahı ve ilerlemesi uğrunda hizmetleriyle dikkat çekmiş-
tir. Savaşın bıraktığı yetim çocuklar için açılan dârüleytâmların hizme-
tinde “fedakârlıkla” çalışmış ve bu görevde oldukça “yararlılıklar” göster-
miştir.3 

II. Meşrutiyetle birlikte yeniden açılan Osmanlı Mebûsân Meclisi’nin 
ilk üç döneminde İttihat ve Terakki Cemiyeti Kastamonu Mebûsu olan 
İsmail Mahir Efendi’nin meclisin çalışkan4 üyelerinden biri olduğu, he-
men her konuda görüş bildirdiği ve çok sayıda takrir verdiği dikkat çek-
mektedir.5 

İsmail Mahir Efendi’nin eğitim ile ilgili görüşlerini belirleyebilmek 
amacıyla elimizdeki temel kaynaklardan biri ve belki de en önemlisi Mec-
lis-i Mebûsân Zabıt Cerideleridir. Bu amaçla çalışmada Zabıt Cerideleri-
ne göre İsmail Mahir Efendi’nin eğitim ile ilgili sorunlara bakışı ve bunla-
ra getirdiği çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

1. Okul ve Öğretmen İhtiyacı İle İlgili Görüşleri 

Cumhuriyet döneminde biraz da Alman eğitim sisteminden etkilene-
rek kurulan Köy Enstitüleri fikrinin, bizde, ilk sahibi İsmail Mahir Efendi 
olmuştur denilebilir.6 

İsmail Mahir Efendi’nin köylerde okul ihtiyacını karşılama ve köy öğ-
retmeni yetiştirme ile ilgili düşüncelerini 1330 (1914) senesi Maarif Ne-
zareti bütçe görüşmeleri dolayısıyla söz aldığı sırada kullandığı şu ifade-
lerden anlamak mümkündür: 
                                                           
3 BEO, 4420/331452; MMZC, D. III, İS. III, C. I, İ. 5, 14 Teşrîn-i sânî 1332 (27 Kasım 1916), 
TBMM Basımevi, s. 37, Ankara 1991. Muallim dergisinde İsmail Mahir Efendi’nin erken bir 
yaşta gelen anî ölüm haberine yer verilirken kendisinin dârüleytâmlara olan hizmetine iliş-
kin şu değerlendirmelerde bulunulduğu görülmektedir: “Cenk meydanlarında can veren ba-
baların millete emanet ettikleri öksüz yavrular için açılan dârüleytâmların umûmî müdürü İs-
mail Mahir Efendi hocamız geçen ayın başında kısa bir hastalıktan sonra maalesef ahirete 
göçtü, rahmanın rahmetine kavuştu. Mahir Efendi bilhassa bu son harbin bize bıraktığı yetim-
ler için bütün manasıyla şefik yürekli, fedakâr bir baba olmuştu. Dârüleytâm işlerinin başına 
geçtiğinden beri Mahir Efendi hayatın haz ve rahat denilen şeylerine çoktan veda çekmiş ye-
timlerine karşı kalbinin taşkın şefkat ve muhabbeti ile ve ağarmış sakallarına rağmen daima 
genç kalan kuvvet ve ruhunun bütün humma ve hararetiyle gecelerini, gündüzlerini öksüz 
yurtlarına hasretmişti. Bunun neticesi olarak mektep teşkilatı için bina, çimento ve kireçten ta 
ekmeğe kadar her şeyin fiyatlı olduğu şu zamanda onun cidden herkese misal olmak lazım 
gelen meşkur himmetleriyle binlerce kimsesiz çocuk temiz ve muntazam, iyi hazırlanmış mües-
seseler içine toplanıyor, orada en iyi bir surette yediriliyor, içiriliyor, giydirilip kuşatılıyordu. 
Dârüleytâmların kendisinden daha pek çok istifadeler edeceği bir zamanda Mahir Efendi ho-
camızın vefatı bütün muallimler ve herkes için en elim tesirlere mucib oldu. Mecmuamız mer-
humun ailesine ve bütün yetimlerine samimi ta’ziyetlerini beyan eder.” “İsmail Mahir Efendi’-
nin İrtihali”, Muallim, C. I, S. 1, s. 29, 15 Temmuz 1332 (28 Temmuz 1916). 
4 Ziyaeddin Demircioğlu, İsmail Mahir Efendi’nin İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin ileri gelen-
leri tarafından çok sevilen çalışkan bir zat olduğunu söyler. Ayrıca İsmail Mahir Efendi’yi 
“mütevazi, temiz yürekli, pak ve vicdanlı bir hoca” olarak niteler. Demircioğlu, a.g.e., s. 28. 
5 Meclisteyken pek çok takrir verdiği için arkadaşları tarafından kendisine “Ebü’t-Takarrir” 
(Takrirler Babası) lâkabı verilmiştir. Gövsa, “a.g.m.”, s. 231. 
6 M. Rauf İnan, İsmail Mahir Efendi için “Köy eğitimi davasını bizde ilk defa bütün genişliği 
ve önemiyle ortaya atan değerli ve imanlı okulcu” ifadesini kullanmaktadır. M. Rauf İnan, 
“İsmail Mahir Efendi’nin Fikirleri”, Köy ve Eğitim, Sayı: 10, s. 6, Aralık 1954. 
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“Bendeniz başka memleketlerin yaptığı gibi ve onlara yakın bir suret-

te bir şey tasavvur ediyorum ve bunu da teklif edeceğim. Bunu Hü-

kümet de nazarı dikkate alsın. Tasvip ederseniz siz de nazarı dikka-

te alın. Bendenizin teklif edeceğim surette hiçbir köyünüzü on sene 

içerisinde mektepsiz bırakmayacaksınız ve bunu da böyle yapmalı-

yız. Bendeniz diyorum ki, aşağı yukarı yetmiş tane sancağımız var. 

Yahut memleketi yetmiş mıntıkai maarife ayırırız. Bu sancakların 

çiftlik olan bir yerinde yahut arazii emiriyyeden bulunan bir mahal-

linde bir zükura ve bir inasa mahsus gayet vasi leyli iptidai mektep-

leri vücuda getiririz. O sancak dahilinde kaç tane köy varsa hesap-

larsınız. Nerelerde mektep yapacak isek oralardan bir kız çocuğu ve 

bir erkek çocuğu alıp mektepe (mektebe) koyarız. Bittabii kız mektebi-

nin birçok tertibatı olacak. Dokumacılık, aşçılık, dikişçilik. Kadınların 

ziraatten yapabilecekleri tavukçuluk ve saire gibi. Erkek mekteplerin-

de de tamamıyla ziraat işleri. Bunlara dört sene tahsili iptidai göste-

relim ki, Türk çocukları gayet zeki olur üç senede darülmuallimini ip-

tidaiyyenin programını bunlara gösterelim. Mecmu tahsil yedi sene 

eder. Bir sene de mükemmel tatbikat görür; sekiz sene oldu mu, se-

kiz seneye kadar o köylüleri mecbur edersiniz. Muallim süknası ve 

mekteplerini o mekteplerin ufak modeli suretinde olmak üzere köyle-

rinde yapsınlar… Sonra o erkeği o kıza veriniz, düğün edersiniz. İki 

lira maaşla köyüne kemali memnuniyyetle gider. Çünkü o köyün ya-

nı başında yapılacak numune tarlasının hasılatını o muallim ve mu-

allime alır. Bundan başka çaremiz yoktur. Bu suretle memaliki Os-

maniyye dahilinde yapılmadık bir köy mektebi kalmaz. Şu suretle 

hem muallim ve hem de muallimeye malik olursunuz… O vakte ka-

dar Medarise Darülmualliminlere dehşetli ehemmiyet verirsiniz. O 

mektepler, onlar da artık depoluk vazifesini yaparlar. Aşiret mektebi-

ni ve başka köylülerin mektebini yapınız. Bu mekteplere pek çok 

masraf gidecek zannetmeyiniz. Bu mekteplere pirzola, kıvırcık eti de-

ğil, köylü ne yiyorsa onu vereceğiz. Köylüler ayran, ayranlı çorba, pi-

lav yiyorlar. İşte biz de onları yediririz. Köylü battaniyesi üzerinde 

bir aba ayağında, köylü yemenisi. İşte bu suretle yapılırsa az vakitte 

terakki edilmiş olur. Böyle yapılmazsa Darülmuallimin ve Darülmual-

limattan talebe çıksın da ondan sonra derseniz o vakit ancak üç yüz 

senede bu muallim ve muallimeler meydana gelir. Arz ettiğim şey bel-

ki size garip gelir. Hele aşiret olan yerlerde bu mektepler farzı ayndır. 

Yatacak yerlerine de gayet kalın ağaç karyola yaparım.” 

İsmail Mahir Efendi, öğretmen ve okul ihtiyacını karşılamaya yönelik 
bu önerilerinin garip karşılanabileceğini düşünür. Ancak yetersiz mevcut 
bütçe ile kısa sürede öğretmen yetiştirmek için bu önerisinin dikkate 
alınmasını ister. Çünkü İsmail Mahir Efendi’ye göre “maarif demek mual-
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lim demektir” ve “muallim bulunduğu anda mektep ve maarif mevcut de-
mektir.”7 

“Ankara Vilayetiyle Kastamonu Vilayetini bu sefer gezdim. Birinde mu-
allim yoktur. Mektebi ibtidaide muallimlik edecek bir tek muallim yoktur. 
Köylüler maalmemnuniye mektepleri yapacak, ister istemez Hükümet de 
muallimlerin maşatını verecek. Muallimi nereden bulacağız? Yok.” sözüyle 
Ankara ve Kastamonu’daki öğretmen ihtiyacına dikkat çeken İsmail Ma-
hir Efendi’nin bu ihtiyacı karşılamaya yönelik önerilerinden birinin de 
“iptidaî mekteplere muallimlik edecek dârülmuallimîn talebelerinin asker-
likten muaf tutulmaları” ve “maaşlarının hükûmet tarafından karşılanma-
sı” şeklinde olduğu görülmektedir. İsmail Mahir Efendi bu önerisi kabul 
edilirse dârülmuallimînlerin “talebe ile dolacağını” düşünmektedir.8 

“Avrupa’dan muallim getirmek lazım gelirse getirmeliyiz ve ben öyle 
zannederim ki, getirmek ihtiyacındayız.”9 ifadesi ise kendisinin Avrupa’-
dan öğretmen getirtilmesi düşüncesine de sahip olduğunu göstermekte-
dir. 

Bununla birlikte İsmail Mahir Efendi’nin aslî görevi öğretmenlik ol-
mayan kişilerin ikinci bir iş olarak öğretmenlik yapmalarına ya da öğret-
menlerin aslî görevleri dışında başka bir işle uğraşmalarına sıcak bak-
madığı söylenebilir. Bu husustaki düşüncelerini 1328 (1912) yılı Adliye 
Nezareti bütçe görüşmeleri sırasında, birkaç mebûsla birlikte verdikleri, 
Temyiz Mahkemesi reis ve azalarının bu görevleri yanında öğretmenlik 
yapmalarının engellenmesi yönündeki takrir münasebetiyle dile getirdiği 
görülmektedir. İsmail Mahir Efendi’ye göre öğrencilere hakkıyla ders ve-
rebilmek için öğretmenlerin, daima öğrencilerinin başında bulunup onla-
rın dersleri ile meşgul olmaları gerekmektedir. Ayrıca Temyiz Mahkeme-
si’nde görevli reis ve azaların aynı zamanda öğretmenlik yapmaları mah-
kemedeki işlerinde aksamasına neden olmaktadır. “Mahkeme Âzası ve 
Reisi bulunan zatların beyni her şeyden gayet hâlî olmalıdır.” diyen İsmail 
Mahir Efendi öğretmenliğin de oldukça “ağır bir vazife” olduğuna dikkat 
çeker. Temyiz Mahkemesi reis ve azaları için “Eğer maaşları az ise, ma-
aşlarına zammediniz, kâfi ise kanaat etsinler. Buradaki âzalarının, hattâ 
burada değil, aşağıda da söyleyeceğim, ne kadar Mahkeme Âzası ve Reis-
leri varsa, bunlara Muallimlik ettirmeyin.” önerisinde bulunur. Çünkü İs-
mail Mahir Efendi’ye göre “...iki karpuz bir koltuğa sığmaz.”10 
                                                           
7 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, s. 233-234, 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914). 
8 MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 34, s. 17, 11 Şubat 1324 (24 Şubat 1909). 
9 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, s. 232, 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914). 
10 İsmail Mahir Efendi’nin bu sözleri mecliste tartışmaların yaşanmasına neden olur. Asir 
Mebûsu Seyyit Fazıl Bey, Temyiz Mahkemesi reis ve azalarının öğretmenlik yapmalarına ge-
rekçe olarak memlekette yeteri kadar öğretmen olmamasını gösterirken (MMZC, D. II, İS. I, 
C. II, İ. 34, 3 Temmuz 1328 (16 Temmuz 1912), s. 360), İzmir Mebûsu Seyit Bey, Temyiz 
Mahkemesi’nde öğretmenlik yapan kişinin Temyiz Mahkemesi Reisi Haydar Bey olduğunu, 
onun da fıkıh ilminde emsalsiz ve kendileri için “medar-ı şeref” olarak görüldüğünü, memle-
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2. Avrupa’ya Öğrenci Gönderilmesi İle İlgili Görüşleri 

İsmail Mahir Efendi’nin yurt dışındaki gelişmelere kayıtsız kalmadığı-
nı söylemek mümkündür. İkişer yüz kişiden oluşan iki heyetin Avrupa, 
Amerika ve Japonya’ya gönderilerek bu memleketlerin ilerleme sebepleri-
ni tetkik ve Osmanlı memleketlerinde bunların tatbik edilmesine dair bir 
kanun teklifi hazırlaması da bu görüşü desteklemektedir. Keza yine as-
kerî ve mülkî mekteplerden çıkan subay ve “efendilerden” uygun olanla-
rın gelişmiş memleketlere gönderilmesi ile fen ve sanayide uzmanlar ye-
tiştirmek istemesi, her köy için Japon usulünde tarlalar yapmak gibi dü-
şüncelerinin olması da kendisinin yurt dışındaki gelişmeleri takip ettiği-
ni göstermektedir.11 “Hükümetin Avrupa’ya adam göndermekle adam ye-
tiştiremeyeceğine”12 inanan Konya Mebûsu Mehmet Vehbi Efendi’ye ce-
vaben söylediği şu sözler ise Avrupa’ya neden öğrenci gönderilmesi ge-
rektiğini en somut hâliyle ortaya koyması bakımından önemlidir: 

“Hoca Efendi Hazretlerine sorarım ki üzerimize, başımıza bakalım; 

başımızdaki sarıktan tepemizden tırnağımıza kadar bunların kâffesi 

memalikimizin mahsulü müdür? Biz hiç kendimizi aldatmayalım. Ba-

şımızdaki sarıklar bile memaliki ecnebiyeden geliyor. Birtakım adam-

lar yetişti, yetişmedi değil; fakat makine mühendisi gibi, maden mü-

hendisi gibi adamlarımız yok.”13 
                                                                                                                                        
kete ettiği hizmetleri ise kimsenin inkâr edemeyeceğini söyler. İsmail Mahir Efendi’ye niçin 
böyle söz söylediğini sorar (MMZC, D. II, İS. I, C. II, İ. 34, 3 Temmuz 1328 (16 Temmuz 
1912), s. 361). İsmail Mahir Efendi kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verirken bu husus-
taki düşüncelerini de gerekçeleriyle şöyle açıklar: “İnsafınızı rica ederim. Yahu şu paraları bu 
memurlara ne için veriyoruz? Saçı bitmedik yetimlerin, birçok dul kadınların, bu fukara mille-
tin işlerini tesviye etsin için birtakım adamlara maaş veriyoruz… Efendim, biz buraya eshab-ı 
mesalihin işini görmeye geldik. Bunların vakitleri yoktur. Çünkü Muallimlik ediyoruz diyorlar. 
Yoksa iktidarı için, başka şey için bir şey demiyoruz. Maaşlarını alsın. Yalnız diyorsunuz ki, 
erbab-ı ihtisasımız yoktur, muallimlik edecek adam yoktur. Bir müsabaka imtihanı açın. Ben 
size temin ederim, en babayiğit dediğiniz Haydar Molla gibi birçok kimseler çıkmazsa kolumu 
keserim. Bir de Maarif Nezareti, Heyet-i Umumiyyeye teklif etti, meslek-i Buallimin (Muallimin) 
tekilini istedi. Bu da Meclisçe kabul olundu. Rica ederim, biz erbab-ı mesalihin işini mi görece-
ğiz, yoksa böyle birtakımlarını doyuracak mıyız? Bunlar muallimlikte bulundukça devaire gel-
miyorlar, işlere bakmıyorlar, maiyetlerinde bulunan memurlar da gelmiyorlar. Rica ederim, bir 
keer (kere) gidiniz de tetkikat yapınız. Eshab-ı mesalihin işi yüzüstü kalmıştır. Mühendis Mek-
tebi, Ziraat Mektebi vesair mekâtibe, gidin, görün; onlarda da böyle memurlar muallimlik edi-
yor.” MMZC, D. II, İS. I, C. II, İ. 34, 3 Temmuz 1328 (16 Temmuz 1912), s. 366. 
11 MMZC, D. I, İS. I, C. I, İ. 33, 9 Şubat 1324 (22 Şubat 1909), s. 764. Adı geçen kanun tek-
lifi Zabıt Ceridelerinde yer almamaktadır. Ancak kanun teklifinin içeriğinde neler olduğunu 
9 Şubat 1324 (22 Şubat 1909) tarihli 33. ve 11 Şubat 1324 (24 Şubat 1909) tarihli 34. ini-
katlarda, bu kanun teklifine ilişkin hazırlanan Lâyiha Encümeni mazbatası dolayısıyla yaşa-
nan tartışmalardan çıkarabilmek mümkündür. Bununla ilgili bkz. MMZC, D. I, İS. I, C. I, İ. 
33, 9 Şubat 1324 (22 Şubat 1909), s. 764-766; MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 34, 11 Şubat 1324 
(24 Şubat 1909), s. 15-25. 
12 Konya Mebûsu Mehmet Vehbi Efendi, İsmail Mahir Efendi’nin Avrupa’ya heyet gönder-
mekle “adam yetiştirmek” düşüncesine katılmaz. Mehmet Vehbi Efendi’ye göre memleketin 
Avrupa’ya “adam göndermekten” önce halletmesi gereken daha önemli iç ve dış meseleleri 
vardır. Mehmet Vehbi Efendi’nin bu husustaki görüşleri için bkz. MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 
34, 11 Şubat 1324 (24 Şubat 1909), s. 16. 
13 MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 34, 11 Şubat 1324 (24 Şubat 1909), s. 16-17. 
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İsmail Mahir Efendi’ye göre Avrupa’ya “adam göndermenin” üstelik 
hiçbir sakıncası da yoktur. Aksine memleket bundan fayda görecek, bir 
adım ileri gidecektir.14 

Ziraat ve mühendislik tahsili için Avrupa’ya gönderilen on sekiz öğ-
rencinin seçiminde “isabet olunup olunmadığı” ile ilgili yaşanan tartışma-
lar sırasında İsmail Mahir Efendi, “İhtiyacımıza rağmen ancak on sekiz 
talebe gönderildi. Bu, niçin böyle oldu? Acaba talebe mi bulunmadı, yahut 
para mı yetişmedi, ne oldu?” sorusuyla Avrupa’ya gönderilen öğrencilerin 
sayısının oldukça az olduğuna dikkat çeker. “Şayet geçen sene gönderil-
medi ise, bu sene telâfîi mâfât edilsin. İhtiyacımız çoktur.”15 diyerek Avru-
pa’ya tahsil için bu alanlarda mümkün olabildiğince çok öğrenci gönde-
rilmesi gerektiğini savunur. 

Japonya’yı tahsil için yurt dışına gönderdiği öğrenci sayısı16 bakımın-
dan örnek gösteren İsmail Mahir Efendi benzer düşüncelerini 1328 (1912) 
senesi Rüsûmât Müdürîyyet-i Umûmiyyesi bütçe görüşmeleri sırasında 
rüsûmât işlerini öğrenmek üzere “Avrupa’ya gönderilecek altı talebeye ay-
rılan altı aylık tahsisat” dolayısıyla söz aldığı sırada şöyle dile getirir: 

“Altı talebe ile ne olacak? Altı talebe altı ay Avrupa’da okumakla ne 

öğrenecek ve buraya gelip ne öğretecek? Avrupa’ya talebe gönderile-

cek ise adam akıllı talebe göndermeli. Yani çok talebe göndermeli. 

Bendenize kalırsa bu hususta daha ziyade fedakârlık göstermeli-

dir… Japonya’nın bugün hiçbir şeye ihtiyacı olmadığı halde yalnız 

Amerika kıtasında yüz bin talebesi varmış… Tahkik edebilirsiniz. 

Ahalinin kendisi alışmış gidiyorlar. Bir kısmını da hükümet gönderi-

yor. Halbuki bizim ahalimiz alışmamış, gidemiyor. Maatteessüf ahali-

miz bu hevesi göstermiyor. Onun için Müdür Beyefendiden rica ede-

rim bunu nazar-ı dikkate alarak rüsumat işlerini hakkıyla öğrenebile-

cek birçok talebe göndersinler.”17 

“Avrupa’ya gönderilecek talebelerin başına mükemmel bir müfettiş gön-
derilsin, başıboş bırakılmasın.” sözüyle Avrupa’ya çeşitli alanlarda tahsil 
için gönderilen öğrencilerin teftiş edilmeleri gereğine de dikkat çeken İs-
                                                           
14 İsmail Mahir Efendi bu konuşması sırasında yabancı memleketlere gönderilen “iş başıla-
rın” memlekete sağladığı yararlardan bahsederek devam eder. Tuna Valisi Mithat Paşa’nın, 
zamanında yetmiş kişi seçerek bunları “Felemenk, İngiliz, Belçika, Fransız fabrikalarına” 
gönderdiğini, Mithat Paşa’nın “başına felaket gelince” bunların ödeneklerinin kesildiğini, bir 
kısmının orada kaldığını, bir kısmının yurda döndüğünü ve yurda dönenlerden de iki fabri-
kada büyük faydalar sağlandığını örnek olarak anlatır. MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 34, 11 Şu-
bat 1324 (24 Şubat 1909), s. 17. 
15 MMZC, D. I, İS. II, C. II, İ. 46, 13 Şubat 1325 (26 Şubat 1910), s. 484. 
16 Siirt Mebûsu H. Nazım Bey’in “Hoca Efendi yarısını tenzil et (düşür).” sözünden de anlaşı-
labileceği üzere İsmail Mahir Efendi’nin Japonya’nın Amerika kıtasında yüz bin öğrencisi ol-
duğunu söylemesi bazı mebûslarca abartılı bulunmuştur. Bununla ilgili bkz. MMZC, D. II, 
İS. I, C. II, İ. 31, 28 Haziran 1328 (11 Temmuz 1912), s. 244. 
17 MMZC, D. II, İS. I, C. II, İ. 31, 28 Haziran 1328 (11 Temmuz 1912), s. 244. 
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mail Mahir Efendi, bu hususta evvelce bir teklifte bulunduğunu, teklifi-
nin nazır tarafından dikkate alındığını, öğrencileri teftiş için bir müfettiş 
tayin edildiğini ve yetersizliği tespit edilen öğrencilerden birçoğunun kay-
dının bu suretle silindiğini belirtir. İsmail Mahir Efendi’ye göre Avrupa’ya 
gönderilecek öğrenciler; Japon usulüne göre gönderilmeli, başlarına mü-
fettiş atanmalı ve bunlar yurda döndüklerinde “dehşetli bir imtihana” ta-
bi tutulmalıdırlar.18 

İsmail Mahir Efendi, Avrupa’ya gönderilen ve masrafları devlet tara-
fından karşılanan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki zorunlu hiz-
met görevlerinin süresi ile ilgili de düşüncelerini dile getirir. Mühendis 
Mektebi örneği üzerinden bu hususta adaletli davranılmadığına dikkat 
çekerken zorunlu hizmet süresinin uzun tutulmasının olumsuz sonuçla-
rına ilişkin kaygılarını da şöyle ifade eder: 

“Şimdiye kadar her nezaret kendisine göre rastgele bir şey yapıp 

gönderiyor. Avrupa’ya her nezaretten talebe gidiyor. Mesela, tıbbiye 

talebesi, hukuk talebesi var, birçok talebe var, onlar da gidiyor. Yal-

nız bunlar 10 seneye mecbur edilecek, ötekilerin kimi beş sene, kimi-

si iki senedir. Bunda bir haksızlık olacak. Bu on sene çoktur. On se-

neyi biz koyacak olursak, maatteessüf mühendis mektebine kimse 

girmeyecektir. Bunu nazarı dikkatinize arz ederim. Mühendis mekte-

bine on seneyi şart koşarsanız, o vakit mühendis bulamayacaksınız. 

Herkes kendisi başka tarafta tahsil edecektir. Serbest olacaktır. 

Kumpanyalar vesairede kendi hesabına çalışacaktır. Bendeniz bu 

müddetin beş veya altı seneye tenzilini teklif ediyorum.”19 

3. Kız Öğrencilerin Eğitimi İle İlgili Görüşleri 

Kız öğrencilerin eğitimi İsmail Mahir Efendi’nin üzerinde durduğu 
önemli bir konudur. “…kız mektepleri için iki üç dakika kadar nazarı dik-
katinizi celbedeceğim. Bu mesele hayat ve memat meselesidir. Eğer biz, 
kızlarımızı okutmayacak olursak emin olunuz ki ahalimizin yarısı hatta 
sülüsanı yok demektir.” sözlerinden anlaşılabileceği üzere İsmail Mahir 
Efendi’ye göre kızların okutulmaması demek halkın yarısının hatta üçte 
ikisinin yok olması demektir. Çünkü İsmail Mahir Efendi bugünün kız 
öğrencilerini, yarının, memleketi kurtaracak vatan evlatlarını yetiştirecek 
anneleri olarak görmektedir. 

İsmail Mahir Efendi’nin, kız öğrencilerin eğitiminde onlara neler öğre-
tilmesi gerektiğine ilişkin düşüncelerini şu cümlelerinden anlamak 
mümkündür: 
                                                           
18 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 233. 
19 MMZC, D. III, İS. I, C. I, İ. 10, (İctima-ı Fevkalâde), 21 Mayıs 1330 (3 Haziran 1914), s. 
154. 
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“Şimdiye kadar garip bir fikir hasıl olmuş. Arz edeyim. Kadınların 

okumasını hoş görmeyenler pek çoktur. Vaktiyle kızlar iyi okutulma-

mış, bir parça eğri büğrü yazı yazmış, bir parça da yalan yanlış ga-

zete okumuş. İşte o kadar. Halbuki kadınların okuması böyle değil. 

Kadınlar tamamıyla bir çocuk karnına düştüğü günden Darülfünuna 

çıktığı güne kadar o çocuğun terbiyei bedeniyye ve fikriyyesine neza-

ret edecek. Ondan sonra evinin işlerini yapacak. Artık evin çamaşı-

rından, dikiş ve biçkisinden ve sairesinden anlayacak. Malumu aliniz 

kadınların yapabileceği ziraat işleri mesela tavukçuluk, gülcülük, arı-

cılık ve sütçülük ve saire gibi. Bunların kaffesini bilecek ve yapacak.” 

Kadınlar tarafından öğrenilmesini gerekli gördüğü hususları belirttik-
ten sonra bunların neden öğrenilmesi gerektiği ile ilgili düşüncelerini ise 
şöyle açıklar: 

“Nitekim eski kocakarıların cümlesi bunları yapmıştır. Eski kocakarı-

lardan belki İstanbul’da da vardır. Bunların tezgâhları vardı. Halbuki 

bunların kaffesi bugün bırakılmıştır. Bundan dolayı da kadınların 

hepsi sinir hastalığına duçar olmuşlardır. O kadın bir hizmetçi tutu-

yor, kendisi katiyen elini suya sokmuyor. Halbuki o tercüme ettiğimiz 

programlarda bir kont karısı, bir Reisicumhur karısı, bir İmparator 

karısı bu derslerin hepsini okuyor ve bilfiil tamamen yapıyor. Vaktiy-

le bizim analarımız da böyleymiş. Böyle olmasaydı bizim memleketimi-

zin bir tarafı Viyana, diğer tarafı Hint denizlerine kadar gitmezdi. Bun-

lar ancak o koca analar sayesindedir. Eğer biz bunları hazırlarsak va-

tanımızı kurtarmış oluruz. Bunun için bunları tamamıyla hazırlayalım 

ve bu hususta epeyce fedakârlık da edelim; zira bunlar lafla olmaz.”20 

4. Maarifte Teftiş Hususu İle İlgili Görüşleri 

İsmail Mahir Efendi’nin maarifte teftişin gerekliliğine ilişkin düşünce-
leri, 1327 (1911) senesi Maarif Nezareti bütçe görüşmeleri dolayısıyla 
yaptığı konuşmalardan anlaşılabilmektedir. Bu husustaki düşünceleri 
ise oldukça açıktır ve tek bir cümle ile özetlenebilir: “...teftişat olmazsa, 
tedrisat da olmaz.” İsmail Mahir Efendi’ye göre bir mektep teftişe tabi ol-
mazsa o mektepten fayda beklenmemelidir. Öyle ki o mektebin ortadan 
kalkması, hiç olmaması daha iyidir.21 

Aynı bütçe görüşmeleri sırasında tartışılan konulardan biri de maarif 
müfettişlerine ihtiyaç olup olmadığıdır. Bazı mebûslar22 maarif müfettiş-
                                                           
20 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 234. 
21 MMZC, D. I, İS. III, C. VII, İ. 104, 9 Mayıs 1327 (22 Mayıs 1911), s. 29. 
22 Konya Mebûsu Mehmet Vehbi Efendi, Muş Mebûsu İlyas Sami Efendi, Sivas Mebûsu 
Mustafa Ziya Efendi, Bursa Mebûsu Ömer Fevzi Efendi maarif müfettişlerine gerek olmadığı-
nı düşünen mebûslar arasındadır. Onlara göre bazı yerlerde mektep olmadığı hâlde olmayan 
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lerine ihtiyaç olmadığını, onların yapacağı işleri maarif müdürlerinin de 
yerine getirebileceklerini savunur. Ancak İsmail Mahir Efendi’ye göre 
“Mektep müfettiş ile olur.” Ayrıca “Maarif müdürleri oradaki işleriyle başa 
çıksın, kâfidir.” sözünden anlaşılabileceği üzere maarif müdürleri kendi 
görevlerini yerine getirmeli aynı zamanda maarif müfettişliği yapmamalı-
dırlar. Çünkü maarif müfettişlerinin tek görevi mevcut mektepleri teftiş-
ten ibaret değildir. Bunun yanında maarif müfettişleri; hangi köylere ne 
mektep yapılacağını tayin etmek, yeterli mühendis bulunmadığı için ge-
rektiği yerde köylerde mektep yapılırken başında durup mühendislik 
yapmak, teftişinin zor ancak önemli olduğuna inandığı husûsî mekteple-
ri teftiş etmek gibi görevleri de yerine getirmelidirler. Bununla birlikte İs-
mail Mahir Efendi birçok geliri bulunan eski mekteplerin varlığından da 
bahseder. Bunları “hükümetin kasasına” ve “milletin kesesine” dokun-
mayan gelir kaynakları olarak görür. Kendisinin bu suretle dokuz milyon 
kuruş gelir bulduğunu belirtir. Ancak bu gelirlerin birtakım haksız, zor-
ba insanların elinde kaldığını ve bunları tespit etmenin de yine maarif 
müfettişlerinin görevleri arasında olması gerektiğini söyler.23 

5. Sultanî Mektepler İle İlgili Görüşleri 

İsmail Mahir Efendi’nin Emrullah Efendi ile gündeme gelen ve Emrul-
lah Efendi’yi eleştirilerin odağı hâline getiren ibtidaî ve rüşdî kısımları 
kapsayan idadîlerin yani Sultanîlerin kurulmasını olumlu karşıladığı gö-
rülmektedir. İsmail Mahir Efendi’ye göre bu mektepler öylesine dediko-
dulara neden olmuşlardır ki bununla ilgili anlayanlar da anlamayanlar 
da görüş bildirmişlerdir. Bu konuda açıklama yapma gereği duyarak dü-
şüncelerini dile getiren İsmail Mahir Efendi de eskiden yalnızca “tedrisatı 
taliye” (orta öğretim) düzeyinde idadîler olduğunu, bunların rüşdî ve ibti-
daî kısımlarının bulunmadığını ve programlarının da bozuk olduğunu 
söyler. Bununla birlikte bu mekteplerde fikri aydınlatacak hiçbir ders ol-
madığına, tarih derslerinin kalktığına, dil derslerine önem verilmediğine, 
yalnızca biraz matematik öğretildiğine dikkat çeker. Şimdi bu okulların 
yine idadî okulları olduğunu ancak ibtidaî ve rüşdî kısımlarını kapsa-
mak üzere programlarının düzeltildiğini belirtir. İsmail Mahir Efendi’ye 
göre “ismi ister Sultani olsun ister idadi kalsın” bu mektepler son derece 
gereklidir ve Avrupa’da böyle mektepler çok sayıdadır. Ayrıca İsmail Ma-
hir Efendi eskiden Osmanlı memleketlerinde ibtidaî kısmı olmayan ida-
dîlerin sayıca çok olduğunu, yalnızca Selanik’te ibtidaî kısmı olan yatılı 
bir-iki mektep bulunduğunu, bu mekteplere de zengin velilerin ibtidaî 
kısmı olduğu için Bağdat, Basra, Kafkasya, Rusya, Erzurum gibi uzak 
                                                                                                                                        
bir mektebi teftiş etmek için dahi maarif müfettişleri atanmaktadır. Maarif müfettişlerine ay-
rı bir bütçe ayırmak gereksizdir. Onların yapacağı işleri maarif müdürleri yerine getirmelidir. 
Bununla ilgili tartışmalar için bkz. MMZC, D. I, İS. III, C. VII, İ. 104, 9 Mayıs 1327 (22 Mayıs 
1911), s. 26-29. 
23 MMZC, D. I, İS. III, C. VII, İ. 104, 9 Mayıs 1327 (22 Mayıs 1911), s. 29. 
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yerlerden gelip çocukların ücretle kayıt ettirdiklerini söyler. Bu nedenle 
Emrullah Efendi’nin “Sultani mekteplerini tesisinden dolayı şayanı şük-
ran”24 olduğunu ifade eder. İstanbul Mebûsu Kirkor Zöhrap Efendi de 
bunları dile getirdiği için İsmail Mahir Efendi’ye “şayanı şükransınız” ifa-
desini kullanır.25 

İsmail Mahir Efendi Sultanî Mektepler ile ilgili düşüncelerini dile geti-
rirken Sultanî Mekteplerin yararı konusunda iki önemli noktaya dikkat 
çeker. Bunlardan biri öğrenci sayısındaki artıştır: 

“Siz de itiraf edersiniz ki evvelce bu mektepler açılmazdan evvel ne ka-
dar talebe vardı? Üç bin kadar. Halbuki şimdi dokuz bin talebeye varıyor. 
Bunu da nazarı dikkatinizi celbederim. Bu miktar az bir şey değildir.” 

İsmail Mahir Efendi’ye göre Sultanî Mekteplerin bir diğer yararı da iyi 
bir eğitim almak amacıyla yabancı mekteplere giden Osmanlı çocukları 
için bir seçenek oluşturmasıdır. Çocuklara millî ve dinî bir terbiye ver-
mek gerektiği üzerinde duran İsmail Mahir Efendi’nin yabancı mekteple-
re devam eden Osmanlı çocuklarının millî ve dinî hislerinin başka türlü 
eğitilmesinden rahatsızlık duyduğu anlaşılmaktadır: 

“Bir de bu mektepler yalnız Sultani mektebi denilmek için yapılma-

mıştır. Bütün evladı Osmaniyyan ecnebi mekteplerine devam ediyor-

lar. Bir katre çocukların hissiyatı milliyye ve hissiyatı diniyyesi baş-

ka tarzda terbiye ediliyor. İşte bu mektepler o çocukları için oradan 

kurtarılmak için yapılmıştır. Biz isteriz ki çocuklarımıza terbiyeyi di-

niyye ve terbiyei milliyye verelim.”26 

İsmail Mahir Efendi, Sultanî Mekteplere atanan ders nazırları ve mu-
allim maaşları ile ilgili düşüncelerini ise şöyle dile getirir: 

“Efendim, geçen sene Sultanî mektepleri tesis olundu, birer ders na-

zırı da tayin olundu. Şimdi Encümen ders nazırını tayy etmiş, mual-

limlerin (muallimlerin) maaşını da 1500’e tenzil etmiş. (“Çok iyi” sa-

daları) Geçen sene siz bir usul kabul etmiştiniz. Muallimler mahvolu-

yor efendim. Bunların kaffesi sonra daha büyük memuriyyetlere gire-

cekler, mekteplerde cühela kalacak. Vaktiyle de öyleydi. O halde siz 

mektepleri kapayınız, daha iyidir.27 Mekteplerin selameti nokta-i na-

zarından ders nazırlarını ibka ediniz. Muallimlerin maaşını da 
                                                           
24 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 232. 
25 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 233; İstanbul Mebûsu Kirkor Zöhrap Efendi’nin Mebûsân Meclisi’nde eğitim ile ilgili yaptı-
ğı konuşmalar için ayrıca bkz. Senem Gönenç, “Meclis-i Mebûsân’da Bulunan Azınlık Me-
bûslarının Eğitime Dair Görüşleri (1908-1920)”, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ensti-
tüsü (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2012. 
26 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 233. 
27 MMZC, D. I, İS. III, C. VII, İ. 104, 9 Mayıs 1327 (22 Mayıs 1911), s. 47. 
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2.000’den aşağı tenzil etmeyelim. (“Ne için” sadaları) Sonra muktedir 

muallimler kalmayacak. Mademki böyledir, buradaki Sultanî mektep-

lerinde de ders nazırına lüzum yoktur. (Gürültü) Burada okuyan ev-

lad-ı vatan da, orada okuyan evlad-ı vatan değil midir?”28 

6. Mühendis, Sanayi, Ziraat ve Orman Mektepleri İle İlgili Görüşleri 

İsmail Mahir Efendi’nin “en esaslı mektepler” olarak nitelediği Ziraat, 
Ticaret, Sanayi ve Mühendis Mekteplerine oldukça önem verdiği görül-
mektedir. Öyle ki İsmail Mahir Efendi’ye göre bu mektepler; “memleketin 
karnını doyuracak” ve “memleketi mesut edecek mekteplerdir.”29 

“Darülfünun denilince: Biz, zannediyoruz ki yalınız Hukuk şubesi, 

Edebiyat şubesi, Ulumu Diniyei Aliye şubesi ve Tabiiyat şubesidir. 

Biz bunları anlıyoruz. Bunlar, gerçi lazımdır; fakat acaba Mühendis 

mektepleri, Sanayi mektebi, Ziraat ve Ticaret mektepleri onun şuaba-

tındandır da, bunlar Darülfünundan değil midirler?”30 

diyen İsmail Mahir Efendi; Mühendis, Sanayi, Ziraat, Ticaret Mektepleri-
nin de darülfünundan sayılması ve darülfünunun ıslahı söz konusu ol-
duğunda önce bu mekteplerin ıslah edilmesi gerektiğini düşünür. 

“…bizde makine mühendisleri olmadığı için sanayi katiyyen terakki et-
memiştir. Ne değirmen fabrikaları için mühendis var, ne dokuma fabrika-
ları için mühendis var, ne de demirhaneleri idare edecek mühendisimiz 
var.” sözünden anlaşılabileceği üzere İsmail Mahir Efendi memleketin 
makine mühendislerine ihtiyacı olduğunu düşünmektedir. Makine Mü-
hendis Mektebi yapımı ve buna gereken paranın 1326 (1910) senesi büt-
çesine dahil edilmesine yönelik takriri dolayısıyla da kendisinin, mühen-
dislere ve Mühendis Mekteplerine neden önem verilmesi gerektiği ile ilgili 
düşüncelerini anlayabilmek mümkündür: 

“Elektrik, değirmen, mensucat, iplîk, âlât ve edevatı harbiyye ve zira-

iyye fabrikalarıyla her türlü makine imaline mahsus demirhanelerde 

ve sanayi mektepleri muallimliklerinde istihdam olunacak makine 

mühendisleri bulunmadığından, sanayiimiz, ziraatımız, ticaretimiz, 

mevcut fabrikalarımız bir hâli muattaliyyette kalmaktadır. Vatanımı-

zın terakki ve taâlîsi, ahalimizin refahiyyet ve saadeti için her türlü 

fabrikaya muhtacız. Fabrikalar da makine mühendislerine muhtaçtır. 

Esbâbı mârûzadan dolayı vatanın hiç olmazsa şimdilik bir makine 

mühendis mektebine şiddetle ihtiyacı vardır.” 
                                                           
28 İsmail Mahir Efendi’nin “Burada okuyan evlad-ı vatan da, orada okuyan evlad-ı vatan de-
ğil midir?” sorusunda “burada” ifadesi ile kastettiği Sultanîler büyük ihtimalle Galata Mek-
teb-i Sultanîsi ile Vilâyat Mekteb-i Sultanîleri olmalıdır. MMZC, D. I, İS. III, C. VII, İ. 104, 9 
Mayıs 1327 (22 Mayıs 1911), s. 48. 
29 MMZC, D. II, İS. I, C. I, İ. 10, 23 Mayıs 1328 (5 Haziran 1912), s. 174; MMZC, D. III, İS. I, 
C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), s. 232. 
30 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), s. 232. 
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İsmail Mahir Efendi’nin, takririnde, memleketin ihtiyaç duyduğu ma-
kine mühendislerini yetiştirmek üzere “Nafia Nezaretine merbut Mühen-
dis Mektebiyle bir Makine mühendisi şubesinin tesisi” veya “orman ve zi-
raat Nezaretine merbut Sanayi Mektebinin Makine Mühendis Mektebi hali-
ne ifrağı ile” zaman kaybetmeden “amelî ve nazarî muktedir ve mütehas-
sıs makine mühendisleri yetiştirilmesi” isteğinde bulunduğu görülmekte-
dir.31 Ayrıca İsmail Mahir Efendi, Sanayi Mekteplerinin de makine mü-
hendislerine olan ihtiyacı karşılamak üzere ıslah edilmesini isterken ol-
dukça önemli gördüğü bu konuya hükûmetin yeterince önem vermeme-
sini eleştirir ve memleketin makine kullanacak insanlara olan ihtiyacını 
yaşadığı bir olay üzerinden şöyle anlatır: 

“Buna şimdiye kadar ehemmiyet verilmeyip vakit geçirildiğine teessüf 

olunur. Bunu zaten hükümet de düşünecekti, düşünmedi efendim. Fa-

kat biz de düşünmeyelim mi? Biz de 5-6 tane şirket yaptık Anadolu’-

da. Bizi topladılar sonradan dediler ki ne yapalım bir gürültü oldu. Ni-

hayet dediler ki ne yapalım ufak bir fabrika yapalım yahut tezgâh ya-

palım. Bendenize havale ettiler, burada makine bulup göndermek için 

makineyi pazarlık ettik. Maatteessüf kullanacak adam yok.”32 

İsmail Mahir Efendi’ye göre Sanayi Mekteplerinin de yeteri kadar iler-
leyememesinin sebeplerinden biri muktedir ustalar ve makine mühen-
disleri olmayışıdır. Eğer “...mühendis mektebi yapılırsa, ol vakit herkes 
emîn olsun ki sanayi mektepleri son dereceye kadar terakki edecek, her 
şey yapacaklardır.”33 

İsmail Mahir Efendi makine mühendislerinden başka maden ve yol 
mühendislerine ilişkin tespitlerde de bulunur. “Maden mühendislerimiz 
hiç yoktur, yer altında bu kadar madenlerimiz var bunları işletecek hiç 
kimsemiz yoktur. Var diyen meydana çıksın!”34 sözü, memleketin sahip 
olduğu yer altı kaynaklarını işletmek amacıyla maden mühendislerine 
olan ihtiyaca yönelik düşüncelerini göstermektedir. Bununla birlikte 
başta yol yapımı olmak üzere ulaşıma35 büyük önem verdiği anlaşılan İs-
                                                           
31 MMZC, D. I, İS. II, C. III, İ. 57, 6 Mart 1326 (19 Mart 1910), s. 226. 
32 MMZC, D. I, İS. I, C. I, İ. 33, 9 Şubat 1324 (22 Şubat 1909), s. 765; MMZC, D. I, İS. I, C. 
II, İ. 34, 11 Şubat 1324 (24 Şubat 1909), s. 17. 
33 MMZC, D. I, İS. I, C. VI, İ. 137, 5 Ağustos 1325 (18 Ağustos 1909), s. 520. 
34 MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 34, 11 Şubat 1324 (24 Şubat 1909), s. 17. 
35 İsmail Mahir Efendi’nin ulaşıma neden önem verilmesi gerektiği ile ilgili düşüncelerini şu 
sözlerinden anlayabilmek mümkündür: “Efendim, malumualiniz, memleketin en büyük derdi-
mizin, yollar, şimendiferler, limanlar olduğunda kimsenin şüphesi yoktur ve zannederim ki, 
Adliyeden, Maariften, her şeyden evvel bunlar olmazsa öbürleri de olmaz. Çünkü, yollar ol-
mazsa memurlar, Adliye müfettişleri nereden gidecek?” (MMZC, D. II, İS. I, C. II, İ. 41, 14 
Temmuz 1328 (27 Temmuz 1912), s. 482). Yine benzer düşüncelerini 1330 (1914) senesi 
Nafia Nezareti bütçe görüşmeleri sırasında şöyle dile getirdiği görülmektedir: “Bendeniz de-
rim ki, maariften ve saireden, hatta her şeyden evvel en mühimi maarif olduğu halde ondan 
daha ehem olan yollar var. Yollar olmazsa her türlü mesai beyhudedir. Zira yollar olmazsa ne 
Maliyemiz tevazün edebilir, ne Adliyemiz icrayı adalet edebilir, ne de Mülkiyemiz, inzibat ve 
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mail Mahir Efendi’nin yol mühendisleri ile ilgili “Mühendislerimiz noksan-
dır. Birtakımları maatteessüf evsafı matlubeyi haiz değildir.” ifadesi ise, 
yol mühendislerine ihtiyaç olduğunu ve mevcut yol mühendislerinden 
bir kısmının istenilen vasıflara sahip olmadığını düşündüğünü göster-
mektedir. İsmail Mahir Efendi gerek nitelikli mühendislerin yetiştirilmesi 
gerekse yol yapımı hususunun hükûmet tarafından dikkate alınmasını 
istemektedir.36 

Ziraatin durumu ve Ziraat Mekteplerine ilişkin değerlendirmelerde 
bulunduğu da görülen İsmail Mahir Efendi’ye göre “yalnız arpa ile buğ-
day ekmeyi bellemiş” ahaliye “ziraati öğretmek için ziraat mütehassısları 
lazımdır.”37 İsmail Mahir Efendi’nin halkın ziraat işlerinde yeterince bilgi 
sahibi olmadığını düşündüğü ve bu durumdan büyük üzüntü duyduğu 
ise şu ifadesinden anlaşılmaktadır: 

“Bendeniz geçen sene Ilgaz’dan geçerken tam yirmi bin koyun sürü 

gördüm. Peynirin okkasını dört kuruşa veriyor; yapmasını bilmiyor. 

Görünce ağladım. Hayvanatın ıslahını bilmiyor. Bu zavallılara orada 

bir sütçü muallimi gidip de talim edeydi, bugün malumu aliniz kaşka-

val peynirinin okkası yirmi, yirmi dört kuruşadır. Bu adamlar yapsa-

lar zengin olacaklar, işte bunlar parayla olacak şeyler değil, kolay 

şeylerdir.”38 

Bu tespitlerinin ardından İsmail Mahir Efendi halka ziraati öğretmek 
üzere ziraat uzmanları yetiştirmek için de “...Halkalı Ziraat Mektebini tev-
si edelim. Vilayatlarda ziraat mektebi yapalım. Vakit geçirmeyelim... Bir 
de maden mektebi yapalım. Şimdi bir taraftan da öğrenmek için bu adam-
ları Avrupa’ya gönderelim. Buradaki mekteplerimizi ıslah edelim. Her iki 
taraftan yetiştirelim adamlarımızı.”39 şeklinde önerilerde bulunur. 

İsmail Mahir Efendi, 1327 (1911) senesi Orman, Maadin ve Ziraat Ne-
zareti bütçe görüşmeleri sırasında “Bugün Memaliki Osmaniyenin 100 ye-
rinde ziraat mektepleri, numune tarlaları, fidanlıkları ve depolar ve ziraat 
depoları ve saire, kaffesi yapılmıştır, bunu da inkâr etmemeli, bu şayanı 
teşekkürdür.”40 ifadesi ile ziraat adına yapılan çalışmaların tamamından 
umutsuz olmadığını hatta bazı çalışmalardan memnun olduğunu ve 
bunları takdirle karşıladığını belirtmekle birlikte ziraat hususunda gör-
düğü eksiklikleri de dile getirmeye devam eder. İsmail Mahir Efendi’yi zi-
raat hususunda rahatsız eden şeylerden biri ziraat depolarında ihtiyaç 
                                                                                                                                        
asayişi temin edebilir. Velhasıl yol olmayınca hiç bir şey yapamayacağız…” MMZC, D. III, İS. 
I, C. II, İ. 38, (İctima-ı Fevkalâde), 6 Temmuz 1330 (19 Temmuz 1914), s. 435. 
36 MMZC, D. II, İS. I, C. II, İ. 41, 14 Temmuz 1328 (27 Temmuz 1912), s. 482. 
37 MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 34, 11 Şubat 1324 (24 Şubat 1909), s. 17. 
38 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 35, (İctima-ı Fevkalâde), 3 Temmuz 1330 (16 Temmuz 1914), 
s. 299. 
39 MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 34, 11 Şubat 1324 (24 Şubat 1909), s. 17-18. 
40 MMZC, D. I, İS. III, C. VI, İ. 87, 16 Nisan 1327 (29 Nisan 1911), s. 35-36. 
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duyulan ziraat alet ve edevatının Avrupa’dan getirtilmesi ve bunların da 
halka pahalıya mâl olmasıdır. İsmail Mahir Efendi bu soruna karşılık 
nerede bir ziraat deposu varsa oraya ziraat aletleri yapmak üzere demir-
haneler yapılması önerisinde bulunur.41 Bununla birlikte her vilâyet 
merkezinde bir Sanayi Mektebi olduğuna ve bu mekteplerin çoğunda da 
demirhaneler bulunduğuna dikkat çeken İsmail Mahir Efendi, Sanayi 
Mekteplerinin ziraat aletleri yapımı için gerekli olduğunu42 ve ziraat alet-
lerinin Sanayi Mekteplerine bağlı ya da müstakil demirhanelerde yapıl-
ması suretiyle halkın bu aletleri hem ucuza hem de kolaylıkla temin ede-
bileceğini söyler. 

Bu arada İsmail Mahir Efendi’nin 1325 (1909) senesi Orman ve Maa-
din ve Ziraat Nezareti bütçe görüşmeleri sırasında Orman Mektepleri ile 
ilgili düşüncelerini de dile getirdiği görülmektedir. Ormanların nasıl ye-
tiştirileceğini, ormanlardan nasıl ağaç kesileceğini, ne gibi adamlardan 
kolcu tayin edileceğini öğrenmek üzere ormanları çok olan yerlerde, Ada-
na ve Kastamonu’da, “Amelî Orman Mektepleri” açılmasını istediği ve 
hatta bu hususta bir takriri olduğu da anlaşılmaktadır.43 

7. Mülkiye Mektebinin Yatılı Olması İle İlgili Görüşleri 

İsmail Mahir Efendi’nin başta Mülkiye Mektebi olmak üzere yüksek 
mektep talebelerinin yatılı okumalarına ilişkin düşüncelerini “Mekteb-i 
Mülkiyesinin leyliye tahvili hakkında kanun layihası” dolayısıyla yaşanan 
tartışmalar sırasında dile getirdiği görülmektedir. İsmail Mahir Efendi, 
“Tavukpazarı denilen pis yerlerde, pis hanların içerisinde beytutet ediyor. 
Fakir olanlar o pis dükkânlardan yemek yiyorlar.”44 sözüyle gerek Mülki-
ye gerekse diğer yüksek mekteplere devam eden talebelerin durumunu 
ortaya koyar. Bu talebelerin kalacak yer ve yemek sorunları olduğuna 
dikkat çeker. “Memleketi idare etmek üzere yetiştirilen” yüksek mektep 
talebelerinin durumlarının medrese talebelerinden dahi kötü olduğunu 
söyleyen İsmail Mahir Efendi’ye göre medrese talebelerinin kaldıkları 
yerlerin de sağlığa uygun olduğu söylenemez. Ancak en azından bu tale-
belerin medreselerde kendilerine ait bir odaları vardır ve hiç değilse diğer 
yüksek mektep talebelerine göre daha “mesut bir hayat” geçirmektedir-
ler. İsmail Mahir Efendi’nin yüksek mektep talebelerinin kalacak yer so-
                                                           
41 MMZC, D. I, İS. III, C. VI, İ. 88, 18 Nisan 1327 (1 Mayıs 1911), s. 88. 
42 MMZC, D. I, İS. III, C. VI, İ. 98, 2 Mayıs 1327 (15 Mayıs 1911), s. 507. 
43 İsmail Mahir Efendi’nin bu konuda bir takriri olduğu “Vaktiyle bir takrir vermiştim, onda 
demiştim ki amelî orman mektepleri olsun... Muvazene Encümenine havale edilmişti. Görüyo-
rum ki Muvazene Encümenince nazarı itibara alınamamış.” ifadesinden anlaşılmaktadır. An-
cak takrir metni Zabıt Ceridelerinde yer almamaktadır. MMZC, D. I, İS. I, C. II, İ. 34, 11 Şu-
bat 1324 (24 Şubat 1909), s. 17; MMZC, D. I, İS. I, C. VI, İ. 127, 26 Temmuz 1325 (8 Ağus-
tos 1909), s. 196. 
44 MMZC, D. III, İ. S. I, C. I, İ. 18, (İctima-ı Fevkalâde), 7 Haziran 1330 (20 Haziran 1914), s. 
393.  
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rununa karşılık getirdiği çözüm önerisi ise daha önce Emrullah Efendi’-
nin45 nazırlığı zamanında gündeme gelen “darüttüllâb”46 adıyla iki bin ki-
şilik bir bina yapılmasıdır.47 

Yine İsmail Mahir Efendi’nin meclis tartışma gündemini uzunca bir 
süre meşgul eden Mülkiye Mektebinin “leylî” ya da “neharî” olması yö-
nündeki tartışmalar sırasında da Mülkiye Mektebinin “leylî” yani yatılı 
olması fikrini desteklediği görülmektedir. İsmail Mahir Efendi çocukları-
nın daha iyi şartlarda öğrenim görmesini isteyen ve maddî durumu iyi 
olan ailelerin, çocuklarını mektebe yatılı olarak verebileceklerini, bu ne-
denle “mektebin leylîliğine ilişilmemesi” gerektiğini savunur.48 Ayrıca pek 
çoğu taşradan gelen öğrenciler için İstanbul’da kalacak yer sorunu oldu-
ğuna da dikkat çeker.49 

“Biz, memleketin selamet ve saadetini ve istikbalini temin için adam 
yetiştirelim. Biz, Hükümet kapılarında dilenci yetiştirmeyelim.” diyen İs-
mail Mahir Efendi, “mektebe para vermeye kudreti olmayanların da para-
larına güvenerek hareket etmeleri gerektiğini”, herkesin Mülkiye Mektebi-
ni bitirerek hükûmet memuru olamayacağını, devletin ziraat ve ticaretle 
uğraşan insanlara da ihtiyacı olduğunu söyler.50 “Memur yetiştiren anla-
yışı” ise şu sözleriyle eleştirir: 

“Biz, öteden beri diyoruz ki, bütün mekteplerimiz, memur ordusu ye-

tiştirmiştir. Memurlardan memleketimize artık gına gelmiştir; yani he-

pimizin ağzında budur. O halde, bu mektep ne yetiştirecek, sırf me-

mur yetiştirecek değil mi? Buradan çıkanlar mademki memur olacak-

tır, bir adam, parası varsa versin. Birçok fukara evladı burada oku-

yamayacak. Ben, Allah’tan dilerim ki ve zannederim hepiniz onu ar-

zu edersiniz ki, fukara evladı zengin olsun. Bu mektepte ise zenginlik 

yok ve göreceksiniz ki, ileride memuriyete en aceze kısmı girecektir. 

Zengin kısmı ise başka yerlerde girecek. Memleketimizi zengin etmek 

istersek, fukarayı doyurmak istersek, bu milleti başka mekteplere sevk 

etmeliyiz. Memuriyyet mekteplerine sevk etmeyelim. Başka mektepler 

hangileridir? Ahaliyi zengin etmek için Mühendis Mektebi gibi...” 
                                                           
45 Eğitime dair fikirleri ve uygulamaları ile tanınan Osmanlı Maarif Nazırı Emrullah Efendi (1858-
1914) için bkz. Ziya Kazıcı, “Emrullah Efendi”, Diyanet İslâm Ansiklopedisi, C. XI, s. 165-166. 
46 Emrullah Efendi, “yüksek mektep hiçbir yerde leylî olmaz” düşüncesinden hareketle, o 
zamanki tek yatılı yüksek mektep olan Mülkiye Mektebi’ni de gündüzlüye çevirerek sorunu 
öğrenci yurtları yaptırmak şeklinde çözümlemeye çalışmıştır. Emrullah Efendi’nin nazırlığı 
sırasında okulun yatılılığı kaldırılmış, darülfünunun bir bölümü hâline getirilmiştir. Emrul-
lah Efendi’nin nazırlığından sonra komisyonlar vs. toplanarak okul darülfünundan ayrılmış 
ve yatılılığı geri verilmiştir. Bununla ilgili bkz. Mustafa Ergün, “Emrullah Efendi Hayatı, Gö-
rüşleri, Çalışmaları”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, C. XXX, S. 
(1-2), s. 25, 1982. 
47 MMZC, D. III, İS. I, C. I, İ. 18, (İctima-ı Fevkalâde), 7 Haziran 1330 (20 Haziran 1914), s. 393. 
48 MMZC, D. III, İS. I, C. I, İ. 18, (İctima-ı Fevkalâde), 7 Haziran 1330 (20 Haziran 1914), s. 394. 
49 MMZC, D. III, İS. I, C. I, İ. 18, (İctima-ı Fevkalâde), 7 Haziran 1330 (20 Haziran 1914), s. 407. 
50 MMZC, D. III, İS. I, C. I, İ. 18, (İctima-ı Fevkalâde), 7 Haziran 1330 (20 Haziran 1914), s. 393. 
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Mülkiye Mektebinin leylî olması durumunda öğrencilerin mektep için 
ödemeleri gereken ücretin artacağına ilişkin tartışmalarla ilgili olarak da 
“Bu mektep memur yetiştireceği için, mademki bir adam memur olacak, fe-
dakârlık etsin, kırk lira versin. Çünkü, Hükümetin ekmeğine göz diki-
yor.”51 değerlendirmesinde bulunur. 

İsmail Mahir Efendi “Mektebi Mülkiyyeden Mülkiye memurları, Harici-
ye memurları, Maliye memurları çıkacak, bunlar devairi Devlete alınacak-
tır. Bu mektep zaten onlar için tesis edilmiştir. Maatteessüf öteden beri öy-
le olmuş. Bendeniz zaten böyle olmasının aleyhindeyim.” ifadesi ile aslın-
da devlet dairelerine memur yetiştirmek üzere tesis edilen Mülkiye Mek-
tebinin varlığını eleştirirken “bu mektepten sırf Hükümet memurları yeti-
şecektir, öbür mekatibi aliyeye, Darülfünuna da acırım; fakat onların bir 
kısmı isterlerse memur olmayabilirler. Mesela, Hukuk Mektebinden çıkan 
Avukat olur...” sözüyle de bu mektepten yetişecek öğrencilerin yalnızca 
memurluk yapabilecek olmalarına dikkat çeker ve hiç değilse hükûmet 
memurlarını yetiştirecek olması nedeniyle bu mektebe önem verilmesi 
gerektiğini savunur. İsmail Mahir Efendi’ye göre nitelikli hükûmet me-
murları yetiştirmenin yolu Mülkiye Mektebi talebelerinin iyi yetiştirilme-
sinden geçmektedir. Talebelerin iyi yetiştirilmesi de düzgün bir mektep 
hayatı geçirmelerine ve derslerine düzgün çalışmalarına bağlıdır. Bu da 
Mülkiye Mektebinin leylî olmasıyla sağlanabilir. Çünkü leylî mektepte 
geceleri dahi talebeler, başlarında bulunan “müzakereciler” ve nöbetleşe 
bekleyen muallimler aracılığıyla müşkilâtlarını halledebilecekler ve ders-
lerini kolaylıkla yapabileceklerdir. 

İsmail Mahir Efendi’nin Mülkiye Mektebi ile ilgili değerlendirmelerin-
de dikkat çektiği bir diğer husus ise işinin uzmanı hariciye memurlarına 
duyulan ihtiyaçtır. Hariciye memurlarının yetiştirilmesine önem verilme-
si gerektiğini savunan İsmail Mahir Efendi bu husustaki düşüncelerini 
şöyle dile getirir: 

“Efendiler, bir şeyi daha nazarı dikkatinize arz edeceğim. Gayet mü-

himdir. Memleketin hayat ve memat noktasıdır. Bizim başımıza gelen 

bütün felaketler bilir misiniz nereden gelmiştir? Zannetmeyiniz ki, 

yalnız Donanmasızlıktan, yahut başka şeydendir. Hariciye memurla-

rımız bizi bitirmiştir. Çünkü, Hariciye memurlarımız yok. Bunu iyice 

biliniz ki, biz Hariciye memurları yetiştirmedikten sonra felah bula-

mayız. Rica ederim, müsaade ediniz. Bu mektepten Şehbenderler de 

yetişecek, onun için söylüyorum. Efendiler, biz Hariciye memurları 

yetiştirmedikten sonra felah bulamayız.” 

Karahisarı Sahip Mebusu Rıza Paşa’nın “Onları Darülfünunun siyasî 
kısmı yetiştirir.” sözleri üzerine İsmail Mahir Efendi, ticaret ve iktisattan 
                                                           
51 MMZC, D. III, İS. I, C. I, İ. 18, (İctima-ı Fevkalâde), 7 Haziran 1330 (20 Haziran 1914), s. 411. 
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anlayan şehbenderler olmadığını, Mülkiye Mektebinde bu işlerden anla-
yan siyasî memurlar yetiştirmek istediklerini sözlerine ekler. “Bu memle-
kette iktisat terakki etsin, şu terakki etsin, şöyle olsun, böyle olsun diyo-
ruz, bunların hepsi adamla olur.” diyen İsmail Mahir Efendi’ye göre “Böy-
le memurları mektepler yetiştirir, Mektep de muntazam olmak şarttır. Mun-
tazam olmak için de talebenin talim ve terbiyesine son derece dikkat etme-
lidir.” İsmail Mahir Efendi’nin bu sözlerine karşılık Bağdat Mebusu Ce-
mil Zehavi Efendi “Şakirdanı bir kalıptan çıkarmak istiyorlar.” şeklinde 
bir değerlendirmede bulunur. İsmail Mahir Efendi “Metin, haysiyyetli, 
namuslu her şeye muktedir, dehşetli adamlar yetiştirmek” istediklerini 
belirtir. Cemil Zehavi Efendi, İsmail Mahir Efendi’ye “böyle adamların” 
kendisinin teklif ettiği surette yetiştirilemeyeceğini söylerken İsmail Ma-
hir Efendi “böyle adamlar” yetiştirmek için evvelce teklif olunan “darüt-
tüllâb” yapılması yönündeki düşüncesini yineler.52 

8. Kitaplar ve Kütüphaneler İle İlgili Görüşleri 

1326 (1910) senesi Maarif Nezareti bütçe görüşmeleri sırasında İpek 
Mebûsu İbrahim Bey ibtidâî, rüşdî vs. mekteplerde okutulan kitap ve 
dergilerin basım masraflarının üç-beş katı yükseğe satılmasını, taşraya 
gönderilen kitap ve dergilerden ise ayrıca posta ücreti alınmasını eleşti-
rir. Mekteplerde okutulan kitap ve dergilerin uygun bir fiyata getirilmesi 
ve posta ücretinden muaf tutulması yönünde bir takrir verir. Bu takrir 
ile ilgili söz alan mebûslardan biri de İsmail Mahir Efendi’dir ve kendisi-
nin “Muallimlik edenlerce malumdur ki, kat’iyyen bizim mekteplerimizde 
okunan ulûm ve fünûna dair ne kadar risale ve kitaplar varsa hiçbiri 
kat’iyyen bir işe yaramaz…” sözüyle niteliğini belirttiği ders kitaplarının 
ve dergilerinin neden “pahalı” olduğu ile ilgili düşüncelerini şu ifadesin-
den anlamak mümkündür: 

“Kitapların pahalı olması yalnız posta ücretlerinin galî olmasından 

değildir. Meclis-i Maarif Âzasından her biri kitap yapmış, on paralık 

kitaba on kuruş fiyat vaz’ediyorlar. Rica ederim, birçok evlâdı vatan 

bu kitapların fiyatlarının galî olmasından dolayı mektebe devam ede-

miyor ve mektebi terk ediyor. Bunu bizzat bendeniz gördüm, kitapları 

serbest yapmalı, yalnız şu bahisler okunacaktır demeli, kitabı inhisar 

ettirmemeli, her muallim istediği kitabı alsın, Maarif Nazırı buna dair 

bir karar ittihaz etsin. Sözümü nazarı dikkate alınız. Herkes kitap 

yapmakta hür ve serbesttir.” 

İsmail Mahir Efendi “gayet mühim bir mesele” olarak gördüğü ders ki-
tapları hususunda, Selanik’te bulunduğu sırada taşradan muallimlerin 
“bir hesap meselesinin halli için” kendilerine müracaat ettiklerini anlatır. 
                                                           
52 MMZC, D. III, İS. I, C. I, İ. 18, (İctima-ı Fevkalâde), 7 Haziran 1330 (20 Haziran 1914), s. 394. 
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Bu örnekten hareketle öğretmen ve öğrenciler için ayrı ayrı kitaplar ha-
zırlanması önerisinde bulunur. Ayrıca uzmanlık kazanabilmek için ya-
bancı dil, hesap ve hendese bilmek gerektiğini söyleyen İsmail Mahir 
Efendi, bu alandaki kitapların mevcut olmadığına da dikkat çeker.53 

İsmail Mahir Efendi’nin düşüncelerini dile getirdiği bir diğer husus 
kütüphanelerin durumu ile ilgilidir. İsmail Mahir Efendi’ye göre “...kü-
tüphanelerin ekserisi, zaten mahvolmuştur.” Hiç olmazsa kalanları muha-
faza edilerek herkesin istifadesine sunulmalıdır. Ancak yalnız İstanbul 
düşünülmemeli, taşradaki eserlere de gereken önem verilmelidir. “Taşra-
da âsârı nefise mahvolup gidiyor ve ekserisi de mahvolmuştur.” diyerek 
taşradaki eserlerin durumuna dikkat çeken İsmail Mahir Efendi, “Bunun 
için taşradaki kitaplar da hiç olmazsa nazarı dikkate alınsın. Bir kütüpha-
ne bulunsun ve orada mevcut bulunan ve ayaklar altında sürünen o za-
vallı âsârı nefiseyi bir araya toplasınlar. Orada herkesin mütalaasına kü-
şad etsinler.”54 sözüyle de bu hususta yapılması gerekenleri dile getirir. 

9. Maarifte Gördüğü Eksiklikler İle İlgili Görüşleri 

İsmail Mahir Efendi’nin maarifte neden istenilen düzeye ulaşılamadığı 
ile ilgili önemli tespitlerde bulunduğu görülmektedir. Bu nedenlerden bi-
ri her nezaretin aynı zamanda birer Maarif Nezareti görevi görmesidir. Zi-
raat Mektebinin idaresinin Ziraat Nezareti’ne, vakıf mekteplerinin idare-
sinin Evkaf Nezareti’ne, yollara Nafia Nezareti baktığı için Mühendis 
Mektebinin idaresinin de Nafia Nezareti’ne bırakılmasını eleştiren İsmail 
Mahir Efendi, başka ülkelerde nasıl yapıldığına bakılmadan mekteplerin 
idaresi işlerinin nezaretlere bu şekilde bırakılmasını doğru bulmaz. “Çor-
ba gibi” gördüğü maarif işlerini düzene koyabilmek için maarif işleri ile 
ilgilenmek üzere yalnızca bir Maarif Nezareti olması gerektiğini savunur. 
İsmail Mahir Efendi’ye göre Maarif Nezareti dışındaki “nezaretler aslî va-
zifelerini mi yerine getirecektir, yoksa mektep işleri ile mi uğraşacaktır.” 
Muallimlerinin zabitandan olacağı gerekçesiyle Harbiye ve Bahriye Mek-
tebi gibi askerî mekteplerin idaresi Harbiye ve Bahriye Nezaretlerine bı-
rakılabilir. Ancak bunların dışındaki sivil mekteplerin idaresi yalnızca 
Maarif Nezaretine bırakılmalıdır.55 
                                                           
53 MMZC, D. I, İS. II, C. VI, İ. 107, 25 Mayıs 1326 (7 Haziran 1910), s. 90. 
54 MMZC, D. I, İS. II, C. VI, İ. 107, 25 Mayıs 1326 (7 Haziran 1910), s. 88. 
55 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 231. İsmail Mahir Efendi’nin Ticaret Mektebinin idaresinin Ticaret Nezareti’ne bağlanması 
yönünde bir takriri olduğu görülmektedir. İsmail Mahir Efendi bu husustaki düşüncelerini 
1327 (1911) senesi Maarif Nezareti bütçe görüşmeleri sırasında gerekçeleriyle şöyle dile geti-
rir: “Sanayi Mektebini, Nafia Nezaretinin Sanayi Müdiriyyetine raptettiğimiz gibi, Ticaret Mek-
tebini de, Ticaret Nezaretinin Ticaret Müdiriyyetine raptetmekliğimiz lazım gelir. Maarif Neza-
retinin birçok mektepleri var. Onlara uzun uzadıya baksın. Fakat orada çocukları, talebeyi me-
leke etmeleri için bankalara vesair müessesat-ı ticariyyeye göndermek lazımdır. Onun için bu 
mektebin Maarif Nezaretine değil, Ticaret Nezareti Müdiriyyetine raptı lazımdır. Onun için bir 
takrir verdim.” İsmail Mahir Efendi’nin 1911 yılında dile getirdiği bu sözleri 1914 yılında sivil 
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“...70 tane Maarif Nezareti olmaz...” diyen İsmail Mahir Efendi “her ne-
zaretin, aynı zamanda birer Maarif Nezareti görevi görmesinin” olumsuz 
sonuçlarına da değinir. İsmail Mahir Efendi’ye göre bir ülkede ticaret, zi-
raat ve sanayi olmazsa o ülke yok olmaya mahkûmdur. Ülkedeki ziraat, 
ticaret ve sanayiyi vücuda getirecek olan da Ziraat, Ticaret, Sanayi ve 
Mühendis Mektepleridir. Buna karşılık bu tür mekteplerin sahibi yoktur 
ve bu mekteplere gereken önem verilmemektedir.56 Oysa bu mekteplere 
son derece önem verilmeli ve mekteplerin düzeltilmesi için idaresini ne-
reye bağlamak gerektiği çok iyi düşünülmelidir. İsmail Mahir Efendi; Zi-
raat, Ticaret, Sanayi, Mühendis Mekteplerine ve bu mekteplerin hangi 
nezarete bağlanmasına neden önem verilmesi gerektiğini ise şu cümleler 
ile anlatır: 

“Size geçen gün57 arz etmiştim; ahali tembeldir, kahvehaneler baştan 

ayağa kadar doludur. Bu halde, bu Devletin bütçesi nasıl kapanır? 

Anadolu’da kadınlar çift sürer, erkekler oturur. Çünkü, bilmezler ki 

bir iş yapsınlar. Kadınların sürdüğü çift ile hasıl olan ekinler Aşar va-

ridatı alarak bütçemizi kapatmak istiyoruz. Rica ederim, bu zavallıla-

rın ektikleri, biçtikleri ekinlerle acaba bu bütçe kapanır mı? Onun için 

bu mekteplere son derece ehemmiyyet vermek lazım gelir. Son derece 

ehemmiyyet vermek için de gayet iyi düşünmek lazım gelir. Bu mek-

tepleri nereye rabdetmek (raptetmek) lazımsa oraya rabdetmeli (rap-

tetmeli), orası bunları ıslah etsin.” 

İsmail Mahir Efendi, Mühendis Mekteplerinin birbirleri ile ilişkili ol-
dukları hâlde her birinin farklı nezaretlere bağlı olması nedeniyle ilerle-
yemediğini düşünür. Durumun maddî, manevî kayıplarına58 dikkat çe-
                                                                                                                                        
mekteplerin idaresinin yalnızca Maarif Nezareti’ne bırakılması gerektiği yönündeki sözleri ile 
çelişir gibi durmaktadır. Ancak İsmail Mahir Efendi Bahriye ve Harbiye Mektepleri için be-
lirttiği benzer bir istisnaî duruma sivil mekteplerden de yalnızca Ticaret Mekteplerini dahil 
etmiş olabilir. Yine bu hususta başka bir kanıt olmamakla birlikte, İsmail Mahir Efendi’nin 
1911 yılındaki düşünceleri ile 1914 yılındaki düşünceleri arasında bir farklılık olabileceği ve 
düşüncelerinin sivil mekteplerin bağlı bulunacağı tek bir Maarif Nezareti olması gerektiği yö-
nünde değişmesi de ihtimal dahilindedir. MMZC, D. I, İS. III, C. VII, İ. 104, 9 Mayıs 1327 (22 
Mayıs 1911), s. 46-47. 
56 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), s. 232.  
57 İsmail Mahir Efendi’nin bu husustaki görüşleri için ayrıca bkz. MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 
27, 24 Haziran 1330 (7 Temmuz 1914), s. 9. 
58 İsmail Mahir Efendi, Muvazene Maliye Encümeni Reisi Hallaçyan Efendi’nin nezareti za-
manında bütün şubeleri içermek üzere yapılacak Mühendis ve Sanayi Mektebinin ıslahı için 
tahsis edilen paranın Hallaçyan Efendi’nin nezaretten çekilmesi üzerine nasıl heba olduğu-
nu şöyle anlatır: “Muvazenei Maliyye Encümeni Reisi Hallaçyan Efendinin, zamanı Nezaretin-
de Mühendis Mektebinin ıslahı için yetmiş bin lira tahsis buyurmuştunuz. Bu mektepte mimari 
şubesi, irva ve iska şubesi, makine şubesi diye birçok şuabat da ilave edilecekti. Yetmiş bin li-
ra verildiği halde, bu şubelerin bugün birisi bile yapılmadı. Efendiler, bundan sonra memleke-
timizde fabrika yapılacaktır diye beklemeyiniz. Sonra, Sanayi mektebine de, ıslah edilsin diye 
on bin lira, belki daha ziyade bir para verilmişti. Hallaçyan Efendi Nezaretten çekildi, bu para-
lar da öyle heder oldu gitti. Bugün o şubeler teessüs etmiş olaydı memleketimizde birçok erba-
bı ilim ve fen yetişecekti, memleket ihya olunacaktı. Bugün memleketimizde irva ve iska ameli-
yatını yapacak hiçbir mühendisimiz yoktur, fabrika yapacak kimsemiz yoktur. (Hallaçyan 
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ken İsmail Mahir Efendi’nin; bu mekteplerin programlarını, tertibatını ve 
binasını hazırlamak üzere üç nezaretten oluşan bir komisyon kurulması-
nı istediği59 ve bu yönde bir takrir60 verdiği de görülmektedir.61 

İsmail Mahir Efendi “her nezaretin aynı zamanda bir Maarif Nezareti 
görevi görmesinin” olumsuz sonuçları ile ilgili bir diğer örneği Kadastro 
Mektebi üzerinden dile getirir. Kadastro Mektebinde öğrencilerin “Hisâb-ı 
tefâzulî” (diferansiyel hesap) dersi görmedikleri hâlde şahadetnamelerin-
de bu dersin öğrenciler tarafından alınmış olarak zikredilmesine dikkat 
çeker ve bu durumu eleştirir. Kadastro Mektebinde tahsili gerekli dersle-
rin okutulabilmesi ve programının düzgün bir şekilde tanzim edilebilme-
si için mektebin ya Maarif Nezaretine bırakılması ya da Mühendis Mek-
tebi gibi uygun bir mektebe dahil edilmesi gerektiğini savunur.62 

İsmail Mahir Efendi’ye göre maarifin yeteri kadar ilerleyememesinin 
nedenlerinden biri de maarife ayrılan bütçenin yetersiz oluşudur. “Ana 
                                                                                                                                        
Efendiyi göstererek) Buzatı ali kader (?) Nafıa Nezaretinden çekilmekle, bunların hepsi yüz üs-
tüne kaldı. Sanayi mektebine de bu kadar para verildiği halde, orada dâ maatteessüf, hiçbir 
şey yapılmamıştır. Mektep, mahv ve harap olmuştur.” (MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı 
Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), s. 247). İsmail Mahir Efendi’nin 1330 
(1914) senesi Nafia Nezareti bütçe görüşmeleri sırasında bu konudaki eleştirilerini bir kez 
daha meclis tartışma gündemine taşıdığı görülmektedir. İsmail Mahir Efendi heba olan pa-
raların hesabını sorar ve sorumlularından bu paranın tazmin edilmesini ister: “Arkadaşlar, 
siz kâfi diyorsunuz, ama bu otuz bin lirayı kim tazmin edecek. Rica ederim, bu otuz bin liranın 
müsebbibi her kim ise, bunu tazmin ettirmeli. Ettirmezseniz günahtır. Zira efendiler, bu vergiyi 
kim veriyor? Pek ala bilirsiniz ki ben dairei intihabiyyemi gezerken gördüm, zavallı bir kadın, 
sırtına bir çucok (çocuk) sarmış, kocası bilmem nerede, oğlu bilmem hangi hudutta ölmüş. 
Sonbaharda kırağı yere inmiş… Vergi bu kadının sürdüğü çiftten hasıl olan paradır.” (MMZC, 
D. III, İS. I, C. II, İ. 38, (İctima-ı Fevkalâde), 6 Temmuz 1330 (19 Temmuz 1914), s. 435). 
İsmail Mahir Efendi tartışmalara konu olan Mühendis Mektebinin yapılacağını söyler. Ancak 
bu kez de mektebin keşfinin uzmanlığı olmayan kişiler tarafından yapılmasını, ayrıca yal-
nızca yollar ve geçitler şubelerini içerecek olmasını eleştirir. İsmail Mahir Efendi’ye göre 
memleketin bundan başka elektrik, maden, makine vs. gibi alanlarda da mühendislere ihti-
yacı vardır. İsmail Mahir Efendi bu nedenle birkaç nezaretten oluşan bir fen heyeti oluştu-
rulmasını ve bu heyetin bütün şubeleri içermek üzere bir Mühendis Mektebi planı yapmala-
rı gerektiğini şu sözleri ile dile getirir: “…mektebin keşfi evvelce dokuz bin lira verilerek ihtisa-
sı olmayan zatlar tarafından yapılıyor ve yalnız turuk ve maabir şubesini ihtiva edecek. Hal-
buki bir Mühendis Mektebi -ki bu memlekete pek çok lazımdır- Mimarî, Turuk ve Maabir, Elekt-
rik, Maden, Makine, Umuru miyahiyye, Şimendifer İşletme, İnşaatı Bahriyye, Posta, Telgraf, 
Ziraat ve saire gibi birçok şuabatı ihtiva eder. Sonra bunların aksamı müteaddidesi vardır. Bu 
memlekete yalnız Turuk ve Maabir Mühendisi mi lazımdır? Acaba Şimendifer Mühendisi lazım 
değil midir? Acaba Umuru Miyahiyye Mühendisi lazım değilmidir?... Şimdi bendeniz sözü kısa 
kesmek için bir takrir veriyorum. Ve diyorum ki: Birkaç Nezaretten mürettep bir heyeti fenniye 
teşekkül etsin, bütün bu şuabata ihtiva etmek üzere bir Mühendis Mektebi planını tanzim et-
sin. Şu memlekette de erbabı ilim ve fen yetişsin ve şu memleketi kurtarsın.” MMZC, D. III, İS. 
I, C. II, İ. 38, (İctima-ı Fevkalâde), 6 Temmuz 1330 (19 Temmuz 1914), s. 435-436. 
59 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 232.  
60 İsmail Mahir Efendi’nin takriri şöyledir: “Ticaret ve Ziraat ve Sanayi ve Mühendis mektep-
leri programlarıyla ciheti aidiyetlerinin ve derdesti inşa bulunan Mühendis mektebi şuabatının 
üç Nezaret memurundan mürekkep bir komisyon tarafından tetkik ve tertip ve tayini hususu-
nun mezkur Nezaretlere havalesini teklif eylerim.” MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı 
Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), s. 247. 
61 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 232. 
62 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 34, (İctima-ı Fevkalâde), 2 Temmuz 1330 (15 Temmuz 1914), s. 277. 
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mektepleri tedrisi iptidaiyye programları ve talimatnameleri ve tedrisatı ta-
liye ve aliye esasları velhasıl kaffesi vaz edilmiştir. Yalnız, maatteessüf 
parasızlıktan Hükümetin kımıldayacak hali yoktur.” Programlar, talimat-
nameler yapılsa da “beş yüz bin lira ile maarif kolay kolay taammüm et-
mez.”63 “Maarifi iptidâiye”64 ise bu gidişle ancak yüz, yüz elli senede ge-
nele yayılabilir.65 

“Bendeniz çok kişiler gördüm ki mektebe devam edecek kitap parası 
yok.”66 sözüyle maarifin maddî boyutuna dikkat çektiği görülen İsmail 
Mahir Efendi, ayrıca bütçeyi yeterli hâle getirmenin yolunun da yine ma-
ariften, maarifle yetişecek ilim ve fen erbabından geçtiğini dile getirir: 

“Parayı kazanmak için erbabı fen ve ilim yetiştirmek lâzımdır. Para 

da kafa ile kazanılır. Ziraat ticaret sanaat ilimle olur. İlimsiz bunlar 

olmaz. Mamafih fedekarlık (fedakârlık) etmelidir. Ne vakit bütçenizi 

tevazün ettirmek isterseniz maarifi terakki ettiriniz. Maarifi terakki 

ettirmedikçe bütçede tevazün hasıl olmaz. Vaktiyye (vaktiyle) bir Ma-

liye Nazırı öyle demişti. Bütçe kapanmadan evvel maarif ve nafıa ola-

maz. Mesele böyle değildir. Maarif terakki etmedikçe hiçbir vakit büt-

çe kapatılamaz.”67 

İsmail Mahir Efendi’ye göre “bir Maarif Nazırın yaptığı işi yerine gelen 
diğer Maarif Nazırının bozması” da maarifin yeteri kadar ilerleyememesi-
nin nedenlerinden biridir.68 “…geçen sene kabul ettiğimiz bir esası, bu se-
                                                           
63 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 233. İsmail Mahir Efendi burada Osmanlı topraklarından bir süre önce ayrılan Romanya 
Devleti ile ilgili bir karşılaştırma yapar. Romanya’nın kırk milyon lira bütçesi olduğunu ve 
bunun yedi milyonunu maarife ayırdığını söyler. Kendilerinin maarife ayırdıkları bütçenin 
ise yalnızca beş yüz bin lira olduğuna dikkat çeker. 
64 Genele yayılmasının uzun yıllar alacağını düşündüğü maarifin iptidaî kısmı İsmail Mahir 
Efendi’nin önem verdiği bir konudur ve iptidaî mektepleri “meselenin ruhu” olarak değerlen-
dirmektedir. MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Tem-
muz 1914), s. 233. 
65 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, (İctima-ı Fevkalâde), 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), 
s. 233. 
66 İsmail Mahir Efendi’nin parasız eğitime ilişkin dile getirdiği düşüncelerine karşılık Muva-
zene Maliye Encümeni Reisi Mehmet Cavit Bey’in şu sözleri oldukça dikkat çekicidir: “İsmail 
Mahir Efendinin buyurduğu kimseler için meccaniyet usulü bakidir. Gerek mekâtibi âliyede, 
gerek sâirinde 10, 15, 20 olarak meccanen şakirt alınacaktır. İnşallah onlara ayrıca para bile 
vereceğiz. Fakat umuma meccaniyet kararını teşmil etmek caiz değildir. Köylü çocuklarının âli 
tahsilinde senelerini yıpratacağına gitsin de tarlasında çift sürsün daha iyi.” MMZC, D. I, İS. 
I, C. IV, İ. 100, 11 Haziran 1325 (24 Haziran 1909), s. 644. 
67 MMZC, D. III, İS. I, C. II, İ. 33, 1 Temmuz 1330 (14 Temmuz 1914), s. 233-234. 
68 İsmail Mahir Efendi bu düşüncesini iki darülfünun ihtiyat sınıfından birinin kaldırılması 
yönündeki tartışmalar üzerine dile getirir. Medrese ve beş sınıflı sancak idadîlerinden gelen 
talebelere darülfünun yolu açan ihtiyat sınıflarından birinin kaldırılmasını doğru bulma-
maktadır. Tek ihtiyat sınıfının ihtiyacı karşılamayacağını düşünen İsmail Mahir Efendi’ye 
göre ya her iki sınıfta varlığını sürdürmeli ya da her ikisi de kaldırılmalıdır. Darülfünun ihti-
yat sınıfının neden kaldırıldığı ile ilgili Maarif Nazırı Abdurrahman Şeref Bey’in açıklamaları 
için bkz. MMZC, D. I, İS. III, C. VII, İ. 104, 9 Mayıs 1327 (22 Mayıs 1911), s. 44. Yine İsmail 
Mahir Efendi’nin Abdurrahman Şeref Bey için “Maarif Nazırı Hakkı Bey tarafından yapılan 
şeyleri Nazır Bey bozdu.” ifadesini kullanması da bir Maarif Nazırının yaptığı işin yerine ge-
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ne baltalamak kolay değildir. Zaten bizim en büyük fenalığımız, bir iş ya-
pıyoruz, bir sene sonra balta ile mahvediyoruz, işte Nezaretlerimizin de, 
mebusanımızın da işi budur...”69 diyen İsmail Mahir Efendi aslında bu 
durumun diğer nezaretlerin ve mebûsların yaptığı işlerde de bir sorun 
olarak karşılarına çıktığını düşünmektedir. 

Sonuç 

II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı Mebûsân Meclisi’nin, yaptığı konuş-
malar ve verdiği takrirler ile dikkat çeken şahsiyetlerinden biri olan İs-
mail Mahir Efendi, özellikle dârüleytâmların gerek kuruluşunda gerekse 
idaresindeki hizmetleri ve köy eğitimine ilişkin düşünceleri ile tanınmak-
tadır. Ancak kendisinin; Avrupa’daki gelişmeleri takip etmek üzere Avru-
pa’ya öğrenci gönderilmesi, kız öğrencilerin eğitimine özen gösterilmesi, 
sınaî eğitime önem verilmesi ve bu amaçla sanayi mekteplerinin çoğaltıl-
ması, eğitim işleri ile ilgilenmek üzere bütün okulların bağlı bulunacağı 
tek bir eğitim bakanlığı olması gerektiği yönündeki tespitleri de günü-
müzde dahi geçerliliğini koruması bakımından oldukça önemli ve anlam-
lı görünmektedir. Ayrıca İsmail Mahir Efendi’nin eğitimden başka meclis 
tartışma gündeminde yer alan hemen her hususta görüş bildirdiğini ve 
meclis tartışmalarında aktif bir rol aldığını söylemek mümkündür. Bu 
itibarla İsmail Mahir Efendi hakkında yapılacak kapsamlı bir biyografik 
çalışmanın alanındaki önemli bir boşluğu dolduracağı ve pek çok konu-
ya ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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DULKADIR DEVLETİNE AİT İZLER: 
KAYSERİ SARIOĞLAN VE SİVAS GEMEREK 

ÖRNEĞİYLE 

Ali BIYIK 

Öz 

Bu çalışmada; ilk önce, Dulkadırlılara ait olup herkes tarafından bilinen 

bilgiler tarih bilimi yöntemi ile verilecektir. Sivas ilinin Gemerek ilçesindeki 

Dulkadır Devleti Şehzadesi Şahruh Bey Mescidi ile Kayseri ilinin Sarıoğlan 

ilçesinin Karaözü kasabasındaki Dulkadır Devleti Şehzadesi Şahruh Bey 

Köprüsü’nün günümüzdeki durumları üzerine bir değerlendirme yapılacak-

tır. Gemerek ilçesinde Dulkadırlılara ait olan tespit edebildiğimiz bazı izler 

belirtilecektir. Bu üç aşamalı değerlendirmeden sonra genel değerlendirme 

ile çalışma sonuçlandırılacaktır. Ayrıca adı geçen mescit ve köprünün bulu-

nabilen resimleri ile çalışma süslendirilip sonlandırılacaktır. 

Anahtar kelimeler: Dulkadırlılar, Şahruh Bey, Gemerek, Karaözü. 

Abstract 
Traces Belonging To The State Of Dulkadir: 

The Example of Kayseri Karaözü and Sivas Gemerek 
In this study; first of all, acquaintance about Dulkadirs will be given 

in methodology of history. An evaluation will be done about the temporal 

situation of Şahruh Bey Mosque in Gemerek district in province of Sivas, 

and Şahruh Bey Bridge in Karaözü town in Sarıoğlan district in province 

of Kayseri. Some traces that we determined about Dulkadirs will be defi-

ned. After this three-level-evaluation; by a brief evaluation this study will 

be end up. With the photos of the mosque and bridge that we mention, 

study will be decorated and finished. 

Key words: Dulkadirs, Şahruh Bey, Gemerek, Karaözü. 
                                                           
 Tarihçi. 
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Giriş 

Elbistan ve Maraş merkez olmak üzere doğuda Harput’tan batıda Kır-
şehir’e, kuzeyde Bozok (Yozgat) ile Sivas’ın güneyinde Gemerek ve Gü-
rün’den Hatay’a bağlı Hassa’ya kadar yayılan bölgede hüküm süren Dul-
kadır Oğuzları-Türkmenleri/Türkleri, Oğuzların-Türkmenlerin Bozok ko-
luna mensuptur. Kaynaklarda çeşitli şekillerde yazılan Dulkadır** adının 
Abdülkadir veya benzeri bir ismin Oğuz-Türkmen telaffuzuna uydurul-
muş şekli olduğu tahmin edilmektedir.1 

Dulkadır Devleti, 1337’de Maraş ve Elbistan’da Oğuz-Türkmen Beyi 
Zeyneddin Karaca tarafından kurulmuştur. Dulkadır Devleti toprakların-
da yaşayan Oğuzların-Türkmenlerin çoğunluğu Oğuzların-Türkmenlerin 
Bozok koluna mensup Bayat, Beydilli ve Avşar boylarından oluşmaktay-
dı. Türkiye Selçuklu Beylikleri içinde en son kurulanlardan biri olan 
Dulkadır Beyliği, 1337’den 1522’e kadar 185 yıl hâkimiyet sürmüştür. 
Bu devlet, Osmanlı Devletine Ramazanoğulları Beyliği’nden sonra en son 
katılanıdır. 1515-1522 tarihleri arasında Osmanlılara tabi olarak yedi yıl 
daha varlığını sürdürmüştür. 

Dulkadırlıların 11 hükümdarı hâkimiyet sürmüş olup bunlar: Malü-
kül Kahir Zeyneddin Karaca Bey, Emir Halil Bey, Sevli (Suli) Bey, Sadaka 
Bey, Sultan Nasreddin Mehmet Bey, Şah Süleyman Bey, Melik Arslan 
Bey, Şah Budak Bey, Melikül Muzaffer Şehsüvar Bey, Sultan Alaüddevle 
Bozkurt Bey ve Şehsüvaroğlu Ali Bey’dir. Dulkadır Sultanları imar faali-
yetlerine büyük önem vermişler ve Dulkadır şehirlerinde başta cami, med-
rese, buk’a, hankâh, zaviye, türbe, han, hamam, köprü, çeşme gibi birçok 
mimarî eserler inşâ ettirmişlerdir. Bu mimarî eserler günümüze kadar 
varlıklarını sürdürmüştür. Dulkadır Hükümdarları bu eserlerin yaşaması 
ve fonksiyonunu devam ettirmesi için zengin vakıflar tesis etmişlerdir.2 

Bu mimarî eserlerden, günümüze kadar pek çok eser gelmiştir. Çeşitli 
tamiratlardan veya yenilemeden geçirilip aslına uygun olarak şekillendi-
rilmiş ya da aslını büsbütün yitirerek aslından geriye isimleri kalmış ola-
bilir. Biz, bu mimarî eserlerden ilk önce Kayseri ilinin Sarıoğlan ilçesinin 
Karaözü beldesi yakınlarındaki Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh Bey Köprü-
sü’nü3 ve sonra Sivas ilinin Gemerek ilçesinde Çarşı Cami ya da Merkez 
Cami olarak bilinen Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh Bey Mescidi’ni4 incele-
                                                           
** Kaynaklarda çeşitli şekillerde yazılan Dulkadır adı Türkmen telaffuzuna uydurulmuş şek-
li ile parçanın bütünlüğü için tercih edilmiştir. 
1 Refet Yinanç, “Dulkadıroğulları”, TDVİA, C. 9, s. 553, İstanbul 1994. 
2 http://sempozyum.kahramanmaras.bel.tr/sempozyum-bilgileri.html. Ayrıntılı bilgi için ba-
kınız: Refet Yinanç, Dulkadır Beyliği, TTK, Ankara 1989. 
3 Köprünün resimleri tarafımızca 12 Mart 2011 tarihinde çekilmiştir. 
4 Caminin/mescidinin iç görüntüsü tarafımızca 2007’de çekilmiştir. Caminin dış görüntüsü 
ile kitabesi Hacı Çoban tarafından 27 Mart 2011 tarihinde çekilip gönderilmiştir. Kendisine 
buradan teşekkür ediyoruz. 
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yip adı geçen ilçede Dulkadıroğullarına mensup olan birkaç aile hakkın-
da bilgi verdikten sonra çalışmamızı sonlandıracağız. Dulkadıroğullarına 
ait olan yukarıda adı geçen iki mimarî eserin resimleri verildikten sonra 
bu makale böylece tamamlanacaktır. 

Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh Bey Köprüsü 

Köprünün Yeri 

Sivas’a bağlı Gemerek ilçesinin 13 km. kuzeybatısında Kayseri ili Sa-
rıoğlan ilçesi Karaözü (Karacaöz) beldesi yakınlarında, Kızılırmak üzerin-
de bulunmaktadır. 

Köprünün Tarihi ve Yaptıranı 

Köprü, bu çevrede hüküm süren Dulkadırlıların Süleyman oğlu Ala-
üddevle oğlu Kırşehir Beyi Şahruh Bey tarafından yaptırılmıştır. H. 897 
(M. 1492) yılında yaptırılmış olan köprü 144,5 m. uzunluğunda 5,6 m. 
genişliğinde olup 8 gözlüdür. 

Şahruh Bey’in oğlu Mehmet Han tarafından (H. 945/M. 1538-39) 
onarımı yaptırılan köprü daha sonraları 1908, 1935 ve 1957 yıllarında 
da onarım görmüştür. Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 1997 
yılında başlatılan onarım ve çevre düzenlemesi çalışmaları 1999 yılında 
tamamlanarak hizmete açılmıştır.5 Ancak, 4 Ağustos 1928 tarihinde Si-
vas Müzesi’ne kaldırılmış olduğu bildirilen ve bugün müzede 252 döküm 
numarasıyla kayıtlı olan 945/1538-39 tarihli mermer kitabesinde Dul-
kadırlı Şehzadesi Şahruh’un oğlu Mehmed Han’ın adı geçmektedir. İlk 
yapıdan sonra Mehmed Han tarafından köprünün onarıldığını belgeleyen 
bu kitabe, 84 x 67 cm. ölçülerinde, mermer üzerine kabartma olarak ya-
zılmıştır. Üç satır halindeki yazı, süslü bir çerçeve içerisine alınmıştır. 

Kitabenin metni şöyledir: “Bismillâhirrahmânirrahîm/Amere hazâ el-cisr 
Mehmed Han bin Şahruh Bey bin Alâuddevle/Zülkadiri es-Sasani senete 
hams ve erbain ve tis’a miete bieydi abdehu Behrarr 945/1538.” Burada-
ki tarih, her ne kadar Dulkadırlıların ortadan kaldırıldıkları tarihten 15 
yıl sonraya ait ise de, bu tarihlerde çevrenin idaresi, Osmanlılarca özel 
bir statü tanınarak, Dulkadırlı soyundan gelenlere verilmişti. 

M. Çayırdağ tarafından yapılan araştırmalarda Vakıflar Genel Müdür-
lüğü Arşivi’nde 1764 numaralı defterin 257. sayfasında Şahruh Bey vak-
fiyesinde: “Kızılırmak üzerinde inşa ve bünyad eylediği Şahruh Bey Köp-
rüsü dimekle maruf köprünün tamiri için Karaözü Köyü’nün vakfeylediği”-
nin kayıtlı olduğu belirtilmiştir. Köprü, Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh’un 
oğlu Mehmed Han’dan sonra, 1910 ve 1935 yıllarında da onarılarak taş-
ları yenilenmiş ve böylece çok yeni bir hüviyet kazanmıştır. Sarıoğlan il-
                                                           
5 Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü’nün köprünün yanı başına 
dikmiş olduğu tabeladaki bilgilerdir. 
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çesine içme suyu götürülmek maksadıyla ortasından kanal açılarak ka-
lın borular döşenmiş ve zararları ileride ortaya çıkacak tahribatın hızlan-
dırılması için âdeta zemin hazırlanmıştır. 

Köprünün Mimari Özellikleri 

1935 yılındaki onarımdan sonra çok yeni bir görünüme bürünen Dul-
kadırlı Şehzadesi Şahruh Bey Köprüsü, sekiz gözlü olup 144,5 m. uzun-
lukta ve 5,5 m. genişliktedir. Suyun geliş yönünde üçgen biçimindeki sel 
yaranlar, öte yanda da tekrarlanmıştır. Suyun kuvvetli aktığı yerlerde 
batıdan doğuya üçüncü kemer daha geniş; bir, iki, dört, beşinci kemerle-
rin açıklıkları birbirine yakın ve sivri şekildedirler. Suyun kuvvetli aktığı 
yüksek ve geniş kemerli üçüncü açıklığa doğru yol seviyesinden başla-
yan yükselme, sekizinci kemerin sonunda normalleşmektedir. 

Köprünün iki yanında 25 cm. genişlikte levha şeklindeki korkuluk 
taşlarının altında yatay duran taşlar, dışarı 15 cm. taşırılmak suretiyle 
bir silme meydana getirilmiştir. Kemer gözlerinin taşları yan yüzeylerden 
4 cm. içeri alınmak suretiyle estetik bir görünüm sağlanmıştır. Kemerin 
ortalarındaki kilit taşları, ampir üslûptaki yapılarda görüldüğü gibi ke-
mer hizasından ileri taşkındır. Tamamıyla açık sarı renkte ve düzgün 
kesme taşlardan yapılmış köprünün, doğudan ilk gözünün kuzeyindeki 
kemer üst hizasında, bir taş üzerinde üzüm dalı kabartmasının bir ya-
nında bir arslan kabartması ile öte yanında ne olduğu anlaşılmayan bir 
motif üst boşluklarda da bir yanda 1328, öte yanda 1329 tarihlerinden 
ibaret küçük bir kompozisyon bulunmaktadır. 

Bu hicrî tarihler 1910 miladi yılının karşılığıdır ki bu tarihte, köprü-
nün önemli derecede onarım geçirdiğine işaret olsa gerektir. Etrafı ka-
bartma profilli bir çerçeve ile sınırlandırılmış olan bu kompozisyon ol-
dukça ilginçtir. Burada ortada bulunan iki yana sarkık üzüm salkımlı 
asma çubuğunun, hayat ağacını sembolize ettiğini tahmin etmekteyiz. 
Soldaki arslan kabartması da arka ayakları üzerine oturmuş, ön ayakla-
rını kaldırmış vaziyette, Selçuklu arslanları geleneğinde tasvir edilmiştir. 
Ön ayakların ileri atılması, Selçuklu geleneğinde arma özelliği sayılmış-
tır. Yukarı kaldırılan kuyrukların “S” şekli çizdikten sonra, bazen hay-
van başlarıyla, bazen de palmet, rumî biçiminde sonuçlanması, kökenini 
Avrasya hayvan üslûbundan alan, Türk Sanatı geleneğine dayandırıl-
maktadır. Anadolu’da birçok köprü üzerinde bu çeşit figürlü kompozis-
yonlara rastlanmaktadır.6 

Köprü Nasıl Tamir Edildi? 

Köprünün onarımına 07.08.1997 tarihinde başlandı. Tamiri Karayol-
ları 6. Bölge Müdürlüğü’nce Burhan Çetin. Er-Bu. İnş. Kol. Şti. Bitlis-
                                                           
6 Hamza Gündoğdu, Dulkadırlı Beyliği Mimarisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s. 64-
66, Ankara 1986. 
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Tatvan şirketine yaptırıldı. Şirketin ustalığını “Yonu taş ustası” Bayburt-
lu Ömer Kırmızı yaptı. 

Köprünün tamirine ayaklarından başlandı. Ayaklar boşalmış vaziyet-
te idi. Yani kumlar çekilmiş ve ayaklar altındaki ardıç kazıklar açığa çık-
mıştı. Bir şey çok açık ve ilginçti. Köprü ardıç kazıklar üstüne inşa edil-
mişti.*** Köprünün ayaklarının geleceği yer kazılıp, zemin tespit edildik-
ten sonra ardıç kazıklar çakıldı. Üstüne yatay olarak ızgara biçiminde iki 
sıra üst üste kirişler döşendi. Yirmilik kalın dövme, “dövme kaşlı” çiviler-
le birbirine çakılarak sabitleştirildi. Onun üstüne de köprünün kemer 
ayaklarının taşları oturtuldu. Çivilerin kaşları dört santim kadardı. Köp-
rünün ayakları kazılarak ardıçlara kadar indirildi. Buradan bir buçuk 
metre yukarıya doğru iki metre genişliğinde demirli beton dökülerek, 
ayaklar ve sel yaranlar (tosunburnu-domuzburnu) ikiz taraflı orijinal ha-
li bozulmadan altı tanesi sağlamlaştırıldı. Kasaba girişinde iki tanesinin 
ayakları tamir edilemedi. 

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, elli metre aşağıya bir set inşa ederek 
suyu şişirtti. Ayaklar, iki üç metre kadar sular altında kaldı. Doğal ola-
rak da tamir edilemedi. Bu yapılan set Sarıoğlan’dan getirtilen büyük ve 
iri siyah taşlarla Kızılırmak’ın bir kıyısından öbür kıyısına sekiz metre 
genişliğinde inşa edilmişti. Böylece köprünün ayaklarını tutan kumların 
aşağıya taşması önlenmiş oldu. Su, iki km. kadar uzunluğunda geldiği 
akıntı istikametine doğru şişirildi. Buraya kadar yapılan çalışmalar köp-
rünün su altı ve su seviyesindeydi. Bundan sonraki çalışmalar, köprü-
nün gözle görülen yerlerinde gerçekleştirildi. 

Bunu yapmak için 09.07.1998 tarihinde köprü araç trafiğine kapatıl-
dı. Sivas ili Gemerek ilçesi Tekmen köyü köprüsünden yol verildi. Su üs-
tü tamir çalışmalarına köprünün üstünden başlandı. Beton ve asfalt 
kaplamalar kompresörlerle sökülerek temizlendi. Molozlar, köprünün 
ayaklarının dibine döküldü. Üzerinde her iki kenardan geçen Sarıoğlan 
içme suyu ile Köprübaşı “Karşıyaka Mahallesi’nin” içme ve sulama su 
boruları kaldırıldı. Köprünün ana taşlarına inildi. Her taraf iyice temiz-
lendikten sonra, önce üstü bir cm. tecrit malzemesi ile (zift-beyaz kâğıt-
bez) kaplandı. Bunun üzerine dört yüz elli dozlu, on cm. kalınlığında ko-
ruyucu beton döküldü. 

Sonra su boruları ele alındı. Borular tecrit edildi. Her iki tarafa kanal 
ve izolasyon yapılarak kontrol altına alındı. Borular su kanallarına indi-
rildi ve boruların üzerleri kumla örtüldü. Daha sonra Mucur’dan getirti-
                                                           
*** “…Anadolu uygarlık tarihinde ardıçların çok önemli yeri vardır. Bu uygarlıklar, ardıç 
ağaçlarının; çürümeye ve kurtlanmaya dayanıklı olmaları, suya dayanıklı olmaları, yüksek 
enerjiye sahip olmaları, ses iletiminin yüksek olması nedeniyle; bina inşaatlarında, kuyu ve 
sarnıç inşaatlarında, ambar inşasında, bahçe çitlerinde, müzik aleti yapımında, demir atöl-
yelerinde, ısınmada ve keçi beslenmesinde kullanmışlardır. Bu kadar çok kullanım alanının 
olması onlarında sonunu getiren ana neden olmuş, ardıç ormanları hızla daralmıştır.” 
     http://www.cekulvakfi.org.tr/icerik/icerik.asp?sayfaID=150 
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len “treviter”**** mermer taşlar köprünün her iki yakasında açılan tezgâh-
larda boyutlarına göre yirmi cm. kalınlığında kesilerek yine dört yüz elli 
dozlu betonla yerlerine konuldu ve bu haliyle 1935 yılında tamir edilen 
korkuluklar eski özelliğine kavuşturuldu. Bu çalışmalar bittikten sonra 
“çürütme” yapıldı (bozuk taşlar alındı ve yerine yenisi konuldu). Köprü-
nün tümü elden geçirildi. Kırık dökük olan iki oluk söküldü. Karaözü gi-
rişinde ikisi sağda, istasyon girişinde biri sağda biri solda olmak üzere 
dört adet “çörten” yapıldı. 

Bütün bu işler köprünün araç trafiğine kapatıldığı 09.07.1998 tari-
hinden, araç trafiğine açıldığı 20.10.1998 tarihine kadar geçen süre içe-
risinde otuz beş işçi ile (beş tanesi Karaözülü) üç ay on bir gün içerisinde 
gerçekleştirildi. Tamir için kullanılan “treviter” mermer taşının bir metre 
karesi yerinde maliyeti sekiz milyon lira, yerine konması ise on altı mil-
yon lirayı buldu. Köprünün ihale bedeli elli beş milyar lira olarak tespit 
edildi. Bunun %20’si “kırıntı” olarak düşürüldü. Geriye kalanı kırk dört 
milyar liraya tamir ettirildi. Köprüden bundan böyle ancak en fazla elli 
ton ağırlığındaki araçlar geçebilecek. 

Bu tamir çalışmaları sırasında, köprünün bazı özellikleri daha ortaya 
çıktı. Köprü Selçuklu stili karakterinde inşa edilmişti. Köprü inşaatında 
taşlar kısa yüzü dışa, uzun yanı içe doğruydu. Oysa Osmanlı da tama-
men tersinedir. Taşın uzun yüzü dışa, kısa tarafı içe getirildi. Selçuklu-
larda taşlar arasına horasan harcından (kireç-taş tozu-yumurta beyazı) 
derz yapılırdı. Osmanlılarda derz yoktu. Taşlar sıfırlanırdı. 

Köprüde üç çeşit kemer kullanılmıştır. 
1. Tam daire kemer: Küçük göz (kör göz) ve ikinci göz kemeri. 
2. Yarım ay şeklinde: Üç, dört, beş ve sekizinci kemer. 
3. Armudi kemer: Altı ve yedinci iki büyük kemer. 
Bunlar suyun akışına ve arazi durumuna göre yapılmıştır. Köprünün 

bütün yükü altıncı ve yedinci kemer üzerinedir. Gözlerin hepsinde çift 
kemer kullanılmıştır. İkinci kemer birinciyi korur. Köprünün üzerinde 
bulunan korkuluk taşları arasına sıkıştırılmış ve istasyon istikametinde 
yani güney cephesinde içi oyuk bir taş vardır. Buna ‘Kulunç Taşı’ den-
mektedir. Bu taş, tam kıbleye getirilmiştir. Köprü beraatlı olup, doğu ta-
rafında bulunan Şeh [Şeyh/Şah] İbrahim zaviyesi yıkılınca çevrede iba-
det edilecek başka bir yer kalmamıştır. Burası mihrap olarak kullanılır-
dı. Konar-göçer aşiretler ve köprüden geçen diğer yolcular namazlarını 
toplu halde burada kılarlardı. Ayrıca ‘Niyet Taşı’ olarak da kullanılmıştır. 
Yel ve sızıya iyi geldiğine inanılırdı. Köprüden geçen niyetli kimseler bu-
raya oturup kuluncunu bu taşa dayayıp sağa sola oynatarak tedavi ol-
                                                           
**** Biz, bu kelimenin hangi nesneyi belirttiğini kelimeyi araştırdığımız halde bulamadığımızı 
belirtmek isteriz. Traverten: Birtakım kaynak sularının dibinde biriken, kalkerli veya silisli 
tortu, pamuk taşı. http://tdkterim.gov.tr/bts/ Aynı zamanda mermerle birlikte kullanılan bir 
yapı malzemesidir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Traverten 
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duğuna inanırlardı. 07.08.1997 tarihinde onarımına başlanan köprü, 20 
Ekim 1998’de tamamlanarak trafiğe açıldı.7 

Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh Bey Mescidi 

Caminin Yeri 

Sivas ili Gemerek ilçesinde şehrin ortasında bulunmaktadır. 

Caminin Tarihi ve Yaptıranı 

Yavuz Sultan Selim zamanında, 1515 yılında vuku bulan Nurhak Da-
ğı savaşında Osmanlılara bağlanan Dulkadırlı Devleti’nin emiri Sultan 
Alâuddevle’nin öldürülmesinden sonra, Dulkadırlı ülkesine özel statü 
uygulanmıştır. Alâuddevle’nin kardeşi Şahsuvar’ın oğlu Ali Bey, Dulka-
dırlı Devleti’nin başına getirilirken Sultan Alâuddevle’nin oğlu Şehzade 
Süleyman Bey’i öldürmüştü. 

Bilindiği üzere Kırşehir ve Bozok Bölgesi’ni yöneten Sultan Alaüddevle 
oğlu Şehzade Şahruh Bey’de uzun yıllar bu bölgede Dulkadırlı valisi idi. 
Kırşehir Bey’i olarak faaliyet gösteren Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh Bey, 
Kırşehir ve çevresinde birçok sanat eseri yaptırmıştır. Gemerek’teki mes-
cidi de bu Dulkadıroğlu şehzadesi tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. 
Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh Bey, ilçe merkezinde bir zaviye***** ile şehir 
yakınında Kızılırmak üzerinde kendi adıyla anılan köprüyü de yaptırmış-
tır. Bu mescidin Dulkadırlıların ortadan kaldırılış tarihi olan 1522’ye ka-
dar yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Mescit daha sonra harap olmuş, 
Çapanoğlu sülalesinin kurucusu Çapanoğlu tarafından 1238/1822-23’te 
yeniden yapılırcasına onarılmıştır. 

Bu onarımı veren kitabede şu ifadeler yazılıdır: 
1- Amere haza el-camiü’ş-şerif Ahmed Bey bin el-hac Arslan Beg. 
2- Cedede Alâuddevle senete salis ve sittîn ve miete ve elf (1238). 

Caminin Mimari Özellikleri 

Yeniden yapılırcasına değişmiş olan cami, orijinal özelliklerini tama-
men kaybetmiştir.8 

Caminin Restorasyondan Önceki ve Sonraki Durumu 

(15.05.2006-17.11.20069): Cami, dikdörtgen planlı olup güney-kuzey 
yönünde son cemaat mahalli, harim, son cemaat mahalli üstünde ve ha-
rim girişi sütunda olmak üzere mahfel kat vardır. Üstü sıvalı olan ana 
beden duvarları taştan yapılmıştır. 
                                                           
7 http://www.karaozu.com/pages/karaoezue/karaoezue-tarihi.php. Ahmet Özerdem’e te-
şekkür ederiz. 
***** Günümüzde bu zaviyeden geriye Tekke Mahallesi adından başka hiçbir iz kalmamıştır. 
8 Dulkadırlı Beyliği Mimarisi, s. 30. 
9 Sivas Gemerek İlçe Müftülüğü Arşivi’nden. 
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Camiye kuzey cepheden girilmektedir. Son cemaat mahallini orijinal 
hali bozulmuş, sonradan ön cephesi kapatılmış ve üstüne mahfel kat ya-
pılmıştır. Cami hariminde doğu, batı, güney cephelerinde ikişer büyük 
ve kuzey cephede dört küçük pencere mevcuttur. 

Cami düz bir alanda yer almaktadır. Caminin kuzey, güney, doğu ve 
batısından yol geçmektedir. Caminin mihrap ve minderi sadedir. Minare 
caminin kuzeybatısında avlunun içerisindedir. Son cemaat mahallinden 
girilen eski minare yıkılmış, yerine yakın zamanda yeni minare yapılmış-
tır. Cami son cemaat mahalli sonradan onarım gördüğü için orijinal hali-
ni kaybetmiştir. Caminin içinde ahşap basamaklarla çıkış yapılabilen 
ahşap dikmelere ve kirişlemelere taşıtılan kuzey duvara bitişik halde bir 
mahfel kat vardır. Caminin mihrabı sade olup üzerine boya yapılmıştır. 

Mihrabın sağ ve sol köşelerinde ahşap minber ile vaaz kürsüsü bu-
lunmaktadır. Minber ahşap olup, işçilik yönünden özellik arz etmemek-
tedir. Cami ana duvarları kalın olup, kargir nitelikli bir şekilde yapılı an-
laşılmaktadır. Fakat dış cephelerde üzeri sıvalı olduğu için özgün cephe 
malzemesinin ne olduğu anlaşılmamaktadır. Caminin pencerelerinin ke-
narlarında dış cephelerine bakan kısımlarda yonu taşı olup söve ile du-
var çıkıntısı cephe sıvalı olduğu için hemen hemen birleşik durmaktadır.  

Pencere korkulukları klasik geçme olarak yapılmış ve onun üzeri bo-
yalıdır. Caminin zemini ahşapla kaplı olup tamamen sökülerek yenilen-
mesi gerekir. Cami hariminin tüm tavan dekoratif olup mahfel kat tavanı 
da çıtalıdır. Tamamı ahşap olarak yapılmıştır. Caminin mahfel kat döşe-
mesi de ahşap olup mahfel katın korkulukları da ahşap olarak yapılmıştır. 

Caminin iç duvarları sıvalı olup üzerine sıva yapıldığı tespit edilmiştir. 
Caminin üstü, makaslı ahşap çatıdan yapılmıştır. Çatının üstüne de 
Marsilya tipi kiremit kaplanmıştır. 

Caminin kuzey batı cephesindeki eski minarenin orijinal kapısı kal-
mış ve diğerinin tamamı yıkılmıştır. Yıkılan minarenin yakınına sonra-
dan betonarme minare yapılmıştır. Cami içi zemin katına avlu zemin ko-
tusundan 8-10 cm. yükseklikle geçilmektedir. Caminin üç cephesi bo-
yunca (ön cephe hariç) pencere altı seviyesine kadar beton serpme yapıl-
mış ve serpmenin üzeri boyanmıştır. Pencereler ahşap olarak yapılmış ve 
boyalıdır. Dış cephelerde (doğu, batı, güney) pencere parapet seviyesin-
den itibaren çatı kapı saçak altı seviyesine kadar sıvalı olup, üzerine bo-
ya vurulmuştur. Kuzey cephesinde ise zeminden itibaren sıva yapılarak 
boyanmıştır. Son cemaat giriş kapısı da demirden yapılmıştır. 

Cami avlusunda bulunan bay ve bayan tuvaletlere avlu dışından giri-
lecek şekilde toprağın altından yapılmıştır. Tamamen sağlıksız bir du-
rumdadır. Cami avlusunda vaziyet planında görüldüğü gibi betonarme 
şadırvan yapılmış ve çok kötü durumdadır. Cami avlusu kenarında (ku-
zey cephede) duvar bulunmaktadır. 
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Caminin Resitüsyon Analizi 

Caminin ana köşeleri hariç duvarları yığma nitelikli kalın olarak ya-
pılmıştır. Dış cephe yüzeyinin özgün hali, moloz taş olduğu düşünül-
mektedir. Ancak cephe yüzeylerine ve pencere seviyesi altına yapılan sı-
vaların raspan yapıldıktan sonra anlaşılacaktır. Cami pencerelerinde yo-
nu taşı söve olup, sövenin ana duvar birleşiminde duvar dokusunun ne 
şekilde olduğunun belirlenmesi için cephelerde sıva raspası yapılması 
gerekmektedir. Caminin harimindeki geometrik ahşap tavan orijinal olup 
harim içindeki mahfel katın tavanı çıtalı ahşap olup bu da orijinaldir. 
Ancak cami içi (harim) zeminindeki ahşap döşeme malzemesinin orijinal 
olmadığı tespit edilmiştir. (Orijinal döşemenin klasik tuğla olduğu min-
ber içindeki zeminin döşemesinden tespit edilmiştir.) 

Caminin Restorasyon Analizi 

Caminin dışına yapılmış olan tüm sıvalar ile duvar tabanlarına yapıl-
mış beton serpme sıvaların tamamı raspa edilerek ana beden duvarları-
nın orijinal malzemesi ortaya çıkarılacaktır. 

Cami çatısı sökülerek çatı içindeki çürüme durumu kontrol edilecek 
ve eğer gerekiyor ise tamamı, gerekmiyorsa kısmen müdahale edilerek 
ahşap ile veya çelik ile çatı içine destek verilerek sağlamlaştırılacaktır. 
Çatı üstü kaplama malzemeleri ise kiremit altı tahtası izalosyon (pestil) 
ve alaturka (klasik tip) kiremit kaplanacaktır. Bu işlemler yapılırken ca-
mi harimi içindeki ahşap tavanın tamamı askıya alınarak korunacak ve 
hiçbir şekilde müdahale edilmeyecektir. 

Cami içindeki duvarlara sıva raspan yapılarak özgün duvar dokusu 
ortaya çıkarılacaktır. Çıkan yüzeye göre sıva yapılması gerekiyorsa mal-
zeme analizi yapılarak analiz doğrultusunda horasan sıva yapılacak ve 
(kaymak kireç ile sıva) sıva üzeri mat beyaz boya ile (veya kireç badana 
ile) boyanacaktır. 

Cami son cemaat mahallindeki mahfel kat sökülerek bir daha yapıl-
mayacaktır. Harimin içindeki mahfel kat sökülerek orijinaline uygun ola-
rak yenilenecektir. Cami çatısının kaplamaları kaldırılarak içinde yapıla-
cak incelemeler sonunda ahşap çatı yapısının (konstrüksiyonunun) yeni-
lenmesi gerekir ise harim içindeki orijinal geometrik ahşap tavan askıya 
alınarak hiçbir şekilde müdahale edilmeyecektir. 

Caminin tüm ahşap pencere doğramaları sökülerek aynı formda ve 
aynı malzemeyle yenilenecektir. Caminin ana giriş kapılarından son ce-
maat mahallindeki kapı sökülerek yapılmayacaktır. Harim giriş kapısı 
ise tamir edilerek korunması yoluna gidilecektir. 

Caminin dört cephesinde sıva raspası yapılacak ve alttan çıkacak du-
var dokusuna göre derz, taş kaplama veya sıva yapılacaktır. Cami dış 
cepheleri köşelerindeki yonu taşı kaplamaları temizlenerek korunacaktır. 
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Cami dışındaki ahşap saçak altı kaplamalar ve ahşap alın tahtası ori-
jinaline uygun olarak yenilenecek ve yenilenme esnasında sağlam olan 
parçalar kullanılacaktır. Caminin tüm pencere sövelerindeki klasik geç-
me korkulukları temizlenerek boyanacaktır. Cami mahfel kat ahşap kor-
kuluklarının mevcut haline uygun olarak ve sağlam olanları yenilenecek-
tir. Cami, son cemaat mahallinde bulunan ön cephe duvarı (kuzey giriş 
cephesi) tamamen sökülecek ve caminin içindeki orijinal ahşap sütun ile 
kirişlemelerin sağlam olanları korunmak üzere aynı form ve ölçüde yeni-
lenecektir. Son cemaat içindeki mahfel kat yapılmayacaktır. 

Cami son cemaat mahallinin zemin döşemesinin orijinalinin bulun-
ması halinde orijinaline uygun uygulama yapılacaktır. Bulunamaması 
halinde yonu taşı döşeme yapılacaktır. Cami kuzey cephesindeki avlu 
içinde bulunan iki katlı betonarme bina ile betonarme şadırvan yıkıla-
caktır. Cami avlusunda yer altında gömülü bulunan tuvaletler tamamen 
sökülerek sağlıklı hale getirilecektir. Yıkılan betonarme binanın yerine 
yeni şadırvan yapılacaktır. 

Cami kuzeybatı cephesindeki ısı merkezi ve depo olarak kullanılan 
bölüm yıkılacak ve ısı merkezi, tuvaletler gibi yerin altına gömülü olarak 
yapılacaktır. Cami avlusu çevresine mülkiyet sınırları dâhilinde projede-
ki gibi yonu taşı duvar örülecek ve duvar üstündeki babalar arasına kla-
sik geçme demir korkuluk yapılacaktır. Caminin tüm elektrik tesisatı ye-
nilenecektir.10 

Yukarıda ayrıntılı değerlendirilmesi yapılan bu son yenileme ile yeni-
den yapılırcasına değişmiş olan cami, orijinal özelliklerini tamamen kay-
betmiştir. 

Gemerek’te Dulkadırlılara Ait Bazı Tespitler / İzler 

Çiçekli/lü Cemaatı, Bozulus Aşireti’ndendir.11 Bu kabile de adını 
Dulkadırlıların Karaman üzerine yaptığı bir seferde ölen Çiçek adında 
bir boy beyinden almıştır. Boğazlıyan yöresi onların yaşadıkları alanlar 
olarak bilinir. Anadolu’da Akkoyunlu bakiyesinden bir kabile olup, ço-
ğunluk nüfusu Maraş’a bağlı Zamantı kazasındaki köylerde ziraatla uğ-
raşmışlardır ve toplam 10 köy bu cemaatçe kurulmuştur.12 Çepni/İnkış-
la/Bulhasan Köyü’ndeki Çiçekli Yaylasını13 ve Bulhasan Köyü’nde soy 
                                                           
10 Gemerek Belediyesi Fen İşleri, Gemerek-23.10.2007. Sivas Vakıflar Bölge Müdürlü-
ğü’nden belgegeçer ile alınmıştır. 
11 Cevdet Türkay, Başbakanlık Arşivi Belgelerine Göre Osmanlı İmparatorluğu’nda Oymak, 
Aşiret ve Cemaatler, Tercüman Kaynak Eserler Dizisi 1, s. 298, İstanbul 1979. 
12 Lütfi Arslan, H. 963 / M. 1556 Tarihli Mufassal Tahrir Defterine Göre Bozok Sancağı’nın 
Ekonomik ve Demografik Yapısı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, s. 112, Ankara 2005. 
13 Hasan Mermertaş, Sivas Gemerek Çepni 02.04.1938 (1940) doğumlu Hatice, Ali oğlu; 
Mustafa Alkan, Sivas Gemerek Çepni 18.04.1933 doğumlu Saime, Emin oğlu; Ömer Özkan, 
Sivas Gemerek İnkışla 30.12.1965 doğumlu Durmuş, Kiraz oğlu. 
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isimleri Çiçekli iken Çiçek olarak soy ismini değiştiren bir aileyi bilmek-
teyiz.14 

Kızılkoca Aşireti15, Kızılkoca/lar/lu/lı Cemaatı, Kızılkocalı Cemaa-
ti Bozulus Aşireti’ndendir.16 Ayrıca bu cemaatin Mustafa Kemal Atatürk 
ile akrabalıkları bulunmaktadır.17 Bu cemaat Alpözü18 bugünkü Arpa-
özü’nü kurmuşlardır. Kızılırmak kıyısındaki Şarkışla’ya (günümüzdeki 
Gemerek’e) bağlı Çepni, Kızıl Kocalu oymaklarından İsa Bey’in yurdudur 
(1530-1531).19 Ayrıca Çepni’den Alaybeyler ve Devrişağalar sülalesinin 
bu Kızılkocalı’dan olduğunu bilmekteyiz.20 Bu kabile Bozok’un en büyük 
kabilelerinden biri olup, Dulkadırlı Oğuzlarına-Türkmenlerine/Türklerine 
mensuptur. 

Hemen hemen her nahiyede meskûn oldukları köyler bulunmaktadır. 
Ancak özellikle Baltı Nahiyesi Kızılkocalu kabilesinin başlıca yerleşim ye-
ri durumundadır. XIX. yüzyılda Bozok’a bağlı Yozgat Kasabası’na Kızıl-
koca adının verildiği de bilinmektedir. Yaşadıkları saha Yozgat, Şefaatli, 
Yerköy ve Musabeyli kasabası arasını kapsamaktadır. Bugünkü Şefaatli 
ilçesinin eski adı da zaten Kızılkocalu idi. Kızılkoca oğulları çevre toprak-
lara akınlar düzenleyip çeşitli eşkıyalık faaliyetlerine karışmalarıyla tanı-
nır. [Sivas ili Gemerek ilçesi] Çepni köyü ve civarında olmak üzere Baltı, 
Sorkun, Emlak ve Çubuk nahiyelerinde yurtları vardı. Alişarlu, Sekilü, 
Elmahacılu, İsahacılu, Sarıhacılu, Küşger en önemli Kızılkocalu yerleşim 
yerlerindendir. Bozok Sancağı genelinde Kızılkocalu Kabilesince kurulan 
ya da isminde bu kabileye rastlanan toplam 35 köy bulunmaktadır.21 

Salman/lı/lu/lı Avşarı Cemaatı, Salmanlu Cemaati Mamalu Türk-
mânları Aşireti’nden olup, Bozok Sancağı’nın Kocalı Kazasına iskân 
olunmuşlardır.22 

Selmanlu/Süleymanlu: Bu kabile adını Dulkadırlı Şehsuvar Beğin 
kardeşi Selman’dan almıştır. Yaşadıkları yerler Yozgat’ın batısındaki 
Selmanlu/Süleymanlu bölgesidir. Sorgun, Emlak, Boğazlıyan, Deliceözü 
nahiyelerinde birçok köyde meskûndurlar.23 
                                                           
14 Telat Doğan, Sivas Gemerek Bulhasan 25.10.1966 doğumlu Şerife, Haydar oğlu; Erkan 
Ceylan, Sivas Gemerek Bulhasan 27.02.1985 doğumlu Nevriye, Dilaver oğlu; Sarper Çiçek, 
Sivas Gemerek Bulhasan 09.05.1984 doğumlu Menşure, Haşim oğlu. 
15 Cevdet Türkay, a.g.e., s. 107. 
16 Cevdet Türkay, a.g.e., s. 527. 
17 Ali Güler, Atatürk’ün Soyu Kızıloğuzlar ve Konyarlar, Berikan Yayınevi, s. 16-27, Ankara 2005. 
18 Yunus Koç, XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağının İskân ve Nüfus Yapısı, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, s. 120, 1989. 
19 Mustafa Uslu, “Anayurt’tan Yozgat’a Bozoklar”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Yıl: 4, 
Sayı: 37, s. 53, Ocak 1990. 
20 Mehmet Güner Demiray, “Çevre İncelemesi Gemerek ve Köyleri”, Sivas Folkloru, S. 58, Si-
vas, Kasım 1977. 
21 Lütfi Arslan, a.g.e., s. 111-112. 
22 Cevdet Türkay, a.g.e., s. 644. 
23 Lütfi Arslan, a.g.e., s. 112. 
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Çepni Kasabası’ndaki Salmanlu/Selmanlar/Salmanlar sülalesini bil-
mekteyiz.24 

Son olarak Sivas ilinin Gemerek ilçesinin Oğuz-Türkmen olarak ka-
bul edilen veya bilinen köylerinden biri olan Kümeviran (Kömeviran, Kö-
meren) köyündeki Aksoy, Çetin, Çevik ve Öztoprak aileleri kendilerine 
Şahrık/Şahruhlar deyip kendilerinin Dulkadırlılardan geldiğini söyle-
mektedirler. Ayrıca buna delil olarak da atalarının/dedelerinin isimleri 
olan Şahruh, Şehsüvar, Şahsuvar vd. isimlerinin alınmasını göstermek-
tedirler.25 

Sonuç 

Genellikle XV. ve XVI. yüzyıllardan kalma Dulkadırlılara ait eserlerin 
çoğu günümüze değin gelmiştir. Yukarıda ayrıntılı olarak bahsettiğimiz 
Dulkadırlı Oğuzlarına-Türkmenlerine/Türklerine ait olan Kayseri Sarıoğ-
lan Karaözü beldesi yakınlarındaki Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh Bey 
Köprüsü ile Sivas Gemerek Dulkadırlı Şehzadesi Şahruh Bey Mescidi 
(Çarşı Cami-Merkez Cami) örneğinde olduğu gibi gerek Osmanlı Türki-
ye’sinde ve gerekse Cumhuriyet Türkiye’sinde birçok onarım görmüş ve 
sosyal fonksiyonunu sürdürmüştür. Köprü ve camii ile ilgili bazı tespitle-
rimiz ile yöre hakkındaki düşüncelerimiz şöyledir: 

1. Köprünün, ardıç kazıklar üzerine yapılması çok ilginçtir. Ardıç ka-
zıkların çakılması bizim dikkatimizi çeken bir konudur. Biz, bu konuda 
üç ihtimal olduğunu düşünüyoruz: 

a) Köprünün kurulduğu Kızılırmak suyunun yatağı değiştirilmiş ve 
sonra da kazıklar çakılmıştır. Daha sonra da Kızılırmak suyu tekrar ya-
tağına döndürülmüştür. 

b) Köprünün kurulduğu yere bir bent/set çekilerek su farklı alanlara 
dağıtılmış olabilir. 

c) Kızılırmak suyunun en az seviyesi hesaplanıp o dönemlerde inşa 
edildiğini düşünmekteyiz. 

Biz, bunları ihtimal olarak değerlendiriyoruz. Gerçekte köprünün na-
sıl yapıldığı hakkında kesin bir bilgimiz yoktur. Belki de bu üç ihtimal 
doğru olmayabilir veya bu üç ihtimalden biri, ikisi ya da üçü de müm-
kün olabilir. 

2. En ilginç olan konu şudur: “Ardıç kazıkların çürümemesi ile bunun 
kullanılmasıdır.” Yöredeki halka “Ardıç ağacı niçin bu kadar uzun sü-
re dayanaklıdır?” diye sorduğumuzda, aldığımız cevap çok ilginçtir. 
Ardıç ağaçları kesildikten sonra çeşitli alanlarda kullanıldığını bilmekte-
yiz; fakat “güneş görmemek şartı” ile nemli yerlerde kullanıldığı ifade 
edildi. Bu da şunu gösteriyor ki o dönemde köprü yapılırken ağacın bu 
                                                           
24 Mehmet Güner Demiray, s. 58. 
25 Yahya Çevik, Sivas Gemerek Kömeviran 10.04.1954 doğumlu Zilfi, Battal oğlu. Bütün 
aile mensupları Dulkadırlı olduklarını bilmekte ve belirtmektedirler. 
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özelliği bilindiğinden dolayı köprü ardıç kazıklar üzerine kurulmuş veya 
yapılmış olması muhtemeldir. 

3. Köprünün yapılmasındaki malzemenin taşınması ve bulunması da 
ilginç bir konudur. Malzemenin fazla uzaktan gelmediğini tahmin etmek-
teyiz. Fakat malzemenin taşınması ve yerleştirilmesinde sadece insan 
gücünden değil; hayvan gücünden de faydalanılmıştır. 

4. Köprüye yakın bir yerde Selçuklulardan (?) kalma bir köprüden 
bahsedilmektedir. Yörede bu köprüyü bilen fazla kişi yoktur. 

5. Köprünün niçin bu güzergaha yapıldığı çok önemli bir konu olup 
köprüyü inceleyen hiçbir araştırmacı bu konuya değinmemişlerdir. Köp-
rünün önemi bu konu ile ilgilenen araştırmacılar ve uzmanlar tarafından 
bilinmektedir. Köprü bir bölge halkı ile başka bir bölge halkının sosyal, 
askeri, siyasi, ekonomik, ulaşım vb. alanlarda birbirilerini etkilemekte-
dir. Ayrıca bölgeden geçen, halk tarafından “Göç Yolu-Kervan Yolu” gibi 
isimlendirmeler ile bilinen İpek Yolu için tali bir yol olduğunu düşün-
mekteyiz. 

6. Cami tamamen değiştirilmiş olup mimari özelliklerini büsbütün yi-
tirmiştir. Orijinal mimari özelliği olarak tavandan başka geriye pek bir 
şey kalmamıştır. Fakat bu tavanın ne zaman ve kim tarafından yapıldığı 
bilinememektedir. Ayrıca yaptıran kişinin adını alan cami, yapıldığı dö-
nemden ve daha sonraki dönemlerde Şahruh Bey Mescidi olarak bilin-
mekte iken daha sonra Çarşı Cami-Merkez Cami adını almıştır. Ayrıca 
Şahruh Bey Mescidi’ne ait olan zaviyeden geriye Tekke Mahallesi adı dı-
şında belirleyici hiçbir kalıntı kalmadığını düşünmekteyiz. Buradan da 
olsa, bilinmeden ve hiçbir gerekçe gösterilmeden değiştirilen isimlerin 
iyice araştırılması tavsiye edilmektedir. 

7. Gemerek’te yaşayan Dulkadırlılara mensup olan bazı ailelerden 
bahsedildi. Bu ailelerden Kömeren’de yaşayan aile dışındaki diğer aileler 
Dulkadırlılara/Dulkadır Türkmenlerine mensup olduğunu bilmemekte-
dirler. 

8. Bölge, Yavuz Sultan Selim ile Osmanlı topraklarına katılınca Bozok 
Sancağı’na dahil edilmiştir. Gemerek; Çubuk Nahiyesi’ne bağlı bir köy 
iken zamanla Gedük-Çubuk, Tonus, Şehr-i Kışla’ya (Şarkışla) bağlan-
mıştır. Gemerek, günümüzde ise Sivas’ın bir ilçesidir. Karaözü hakkında 
kesin bir şey diyemeyeceğiz; fakat bölgeyi düşündüğümüzde Gemerek ile 
aynı statü de olduğu gibi Gemerek’e bağlı iken daha sonra Kayseri ilinin 
Sarıoğlan ilçesinin bir beldesi olmuştur. Burada şunu belirtmek isteriz. 
Bu bölgeler Osmanlı taksimatında Bozok Türkmenleri/Dulkadır Türk-
menlerine mensupturlar. 

9. Bu iki mimari eserin bulunduğu yöredeki halk çevredeki bazı kasa-
balarda, köylerde, mezralarda yaşayan halka Türkmen adını vermekte-
dir. Bu bölgelerde yaşayan halk tarafından -özellikle Gemerek ilçesinde- 
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Türkmen kelimesinin anlamı bilinmediği gibi, farklı bir anlam ile kelime-
nin anlamı saptırılmaktadır. 

Türkmen Türklükten men edilmiş; Türkmen eğitimsiz, görgüsüz; 
Türkmen dağ adamı, kültürsüz; Türkmen Türk olmayan vb. örnekleri 
çoğaltmak mümkündür. Burada yaşayanlar Türkmen kelimesine yeni 
yeni sahip çıkmaktadırlar. Türkmen kelimesine sahip çıkanlar ise yeni 
nesil olup onlarda okumuş olmalarından kaynaklanıyor. Türkmen ola-
rak bilinen birçok kişiye “Sen Türkmen misin?” diye sorsanız; Türkmen 
olduğunu kabul edenlerin yanı sıra Türkmenlikten dolayı utananlar da 
olur. Bilmezler ki Türkmenlerin dünya tarihindeki yerinin ne kadar 
önemli olduğunu… Türkmenliği kabul etmeyip Türkmenlerden rahatsız 
olan kişilere ve Türkmenler ile dalga geçenlere biz burada şu soruyu sor-
mak ihtiyacını hissettik/ihtiyaç duyduk: “Siz kimsiniz?” Yarası olan var 
ise bu sorunun cevabını bana değil; bir özeleştiri niteliğinde kendilerine 
cevap versinler. 

Hiçbir insan doğuştan gelen hiçbir özelliğinden dolayı aşağılanamaz 
veya aşağılandırılamaz. Herkes doğuştan gelen irsî özelliklerinden dolayı 
övünmek hakkına sahiptir. Bu çalışmamızda bu kadar taraflı olmamızın 
temel sebebi budur. Son olarak, bölgede Türkmenlere olur olmaz sözler 
söyleyenler de şunu çok iyi bilmek zorundadırlar. Yukarıda açıkladığımız 
iki mimari eseri yaptıran kişi Dulkadır Oğuzlarına-Türkmenlerine men-
sup bir ailenin evladıdır.26 
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SEVİNÇ ÇOKUM’UN 
“HİLAL GÖRÜNÜNCE” ROMANINDA 

KIRIM VE KIRIM TÜRKLERİNİN TARİHİ 

Susanna Mustafayeva OSMANOVNA 

Öz 

Kırım yarımadası hem Osmanlı Devleti, hem de Türkiye Cumhuriyeti 

için siyasi, iktisadi, kültürel ve dini ilişkiler açısından büyük önem taşı-

maktadır. Kırım Tatarları Osmanlı halifesinin yanında seferden sefere 

koşmuş, Karadeniz’in kuzeyinde, Kafkaslarda, Sibirya’da ve Doğu Avru-

pa’da yaşayan milletlerin tarihine tesir etmiş, Moskova Prensliği’ne asır-

lar boyu nefes aldırmamıştır. Tarihte önemli bir görevi üstlenmiş olan Kı-

rım Hanlığı’nın yıkılışı, Osmanlı Devleti için büyük bir üzüntü kaynağı ol-

muştur. O günden bu güne kadar Kırım Tatarları soykırıma uğratılarak 

yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu son derece üzücü ha-

diselerden ve bilinen tarihî, dinî, etnik, lengüistik, edebi ve coğrafî bağlar-

dan dolayı Türk yazarları Kırım’a hep önem vermişlerdir. Tanzimat döne-

mi edebiyatından bu güne kadar hem manzum hem mensur olarak neşre-

dilen eserlerde Türk yazarları Kırım halkının uğradığı haksızlık ve zulüm-

leri konu edinmişlerdir. Bu çalışmada Kırım tarihinin, Kırım Türklerinin 

sorunlarının, maruz kaldıkları baskıların, Sevinç Çokum’un Hilal Görü-

nünce romanına nasıl yansıdığı incelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Kırım, Kırım Türkleri, Kırım Tarihi, Tarihi Roman. 

Abstract 
Crimea and the Crimean History in Sevinc Cokum’s Novel  

“Hilal Görününce” 
Crimea has an political, economical, cultural and religious importance 

for Ottoman Empirior and Turkish Republic. The Crimean Tatars had par-
                                                           
 SAÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi. 
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ticipated in many wars with Ottoman Emperior and they affected on Cau-

casian, Siberian and East European History. The Principality of Moscow 

had faced to many difficulties because of the Crimean Tatars. The deca-

dence of Crimean Khanate which is very important for Ottoman Emperior 

is upset-ting. Till these days, Crimean faced to disapperar due to genoci-

de. Because of these disap-pointing events and the historical, religional, 

ethnic, linguistic, literary and geographical links, Turkish authors are co-

mitted to Crimean. From Administrative Period till recent days, Turkish 

authors mentioned about the injustice and unfairness made to Crimean 

Tatars. In this study, the History of Crimean, the Crimean Culture, the 

problems and pressure they faced and how these issues reflected on the 

novel “Hilal Görününce” written by Sevinc Cokum are analysed. 

Key words: Crimea, Crimean Turks, Crimean Tatars, Crimean His-

tory, Historical Novel. 

Tarih ve edebiyat bilimi birbirlerinden ne kadar ayrı görünürlerse de, 
aslında bir ağacın gövdesinden ayrılmış iki dal gibidirler. Tarihte de ede-
biyatta da, bir yaşanılmış olan gerçek vardır; bir de bunun çeşitli şekil-
lerde dile getirilişi. Tarih bu yaşanan olaya daha gerçekçi ve ispatlayıcı 
yaklaşırken, edebiyat aynı olayı daha süslü, daha renkli, canlı biçimde 
sunar. O nedenle tarihi konu alan romanların sadece hayal gücünden 
ibaret olduğunu düşünmek yanlış olur. Her tarihi roman bir araştırmaya 
ve çalışmaya dayandırılarak vücuda getirilir ve hatta -metodolojik cihet-
ten geçerli kabul görmesi şartıyla- kaynak olarak kullanılabileceğini dü-
şünülebilir. 

Bir tarih araştırmacısı olan İlber Ortaylı, kendisinin tarih kitaplarını 
yazarken edebî bir taraf olmasına özen gösterdiğini ve tarihçilerin bir ro-
mancıyla âdeta bir yarış halinde olması gerektiğini düşünür. İlber Ortay-
lı bir söyleşide edebiyatçının tarihi konu alması hakkında şunları söyler: 

“Edebiyatçının akademik alana müdahale hakkı yoktur diye bir ku-

ral koyamayız, böyle bir şey yok. Romancı eğer birtakım literatürü iyi 

okumuş ve gezmiş tozmuş, yani topografik tetkikleri yapmış, başka 

kaynaklar okumuşsa, orijinal bir düşüncesi varsa pekâlâ tarihçi ka-

dar hoş bir teori de ortaya koyabilir.”1 

Şunu da belirtmemiz gerekiyor ki, makalemizde de görüleceği gibi, 
bazen tarih kayıtlarında geçmeyen veya yeterince incelenmeyen, buluna-
mayan veya kaybolmuş olup da karanlık bir boşluk olarak kalan olayla-
rın edebiyatçının hayal gücüyle tamamlandığını ve bunun çok doğal bir 
süreç olup gerçeğe yakınlığı nedeniyle bunların, kullanılabilir bir bilgi 
olarak değerlendirilebileceğini düşünülebilir. 
                                                           
1 İlber Ortaylı, “Bir Kaynak Olarak Edebiyat”, Toplumsal Tarih, (Haz. Mustafa Yolaç), C. 
XVIII, Sayı: 108, s. 50, 2002. 
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Bu çalışmada biz, Türk tarihi ve Türk kültürünün en mühim unsur-
larından biri olan Kırım’ın ve Kırım Türklerinin tarihinin Sevinç Ço-
kum’un Hilal Görününce romanına nasıl yansıdığını inceleceğiz. 

Kırım Yarımadası, Karadeniz’e hâkim bir noktada bulunması ve coğ-
rafi, stratejik ve ticari önemi oldukça büyük bir yer olması nedeniyle, ilk-
çağlardan itibaren birçok kavmin hâkimiyetine girmiştir. İlk kez M.S. IV. 
asırdan itibaren Türk varlığı görülen Kırım, Türk tarihi açısından en ve-
rimli dönemlerinden birini Kırım Hanlığı döneminde yaşamıştır. Bu de-
virde, Osmanlı Devleti açısından büyük jeopolitik ehemmiyeti bulunan 
Kırım, aynı zamanda Türk kültür tarihinde önemli bir ilim ve kültür 
merkezi olmuştur. 

Ancak, 1774’de Osmanlı himayesinden çıkan Kırım Türkleri, 1783 yı-
lından sonra Rus esareti altına girmiştir.2 Bu tarihten itibaren Kırım’ı 
Türklerden temizlemek isteyen Rus idaresinin baskı ve yıldırma politika-
ları sonunda Kırım Türkleri Anadolu’ya göç etmeye başlamışlar, bu mec-
buri göçler II. Dünya Savaşı sonrasına kadar sürmüştür. Bu göçler neti-
cesinde Kırım’da Türk nüfusu % 25’lere kadar gerilemiştir. Nihayet bu 
son kalan Türkler de 1944 yılında Stalin tarafından topyekûn sürgün 
edilmişler ve uzun yıllar Kırım’a tekrar geri dönme mücadelesi vermişler-
dir.3 SSCB’de yaşanan gelişmeler sonrasında, ilk kez Kırım’a geri dönme-
ler başlamış, Kırım Türklerinin bu mücadelesi halen devam etmektedir. 

Yüzlerce yıldır vatanları için mücadele veren Kırım Türklerinin davası, 
onlara uygulanan zulümler, bu süre zarfında pek çok Türk yazarının ro-
manlarına konu olmuştur. Burada Yavuz Bahadıroğlu’nun Kırım Kan Ağ-
lıyor romanı, Nermin Bezmen’in Kurt Seyt & Shura, Saadet Bektore’nin 
Volga Kızıl Akarken, Hasan Nail Canat’ın Kırımlı Murat Destanı, Ali Gün-
düz’ün Kırım Türk’ün Dramı, Mehmet Coşan-Mehmet Pişkin’in Kırım Kur-
banları, Murat Soysal’ın 1944 Arabat Türkleri gibi romanlarını zikretme-
miz mümkündür. Saydığımız bu romanların hepsi Kırım’ın 1917 İhtilâli 
ve sonrası dönemi konu almışlardır. Sadece Sevinç Çokum eserinde da-
ha eski tarihleri konu edinerek, Kırım’ın ve Kırım Türklerinin Kırım Har-
bi esnasındaki durumunu anlatmaya çalışmıştır. 

Türk Edebiyatı’nda 1970’li yılların başından itibaren yazmaya başla-
yan Sevinç Çokum, eserlerinde tarihî olaylar, göç ve özellikle de Türkiye 
dışında yaşayan Türkler konusunu ele alan yazarlarındandır. 1984’de 
yayımladığı Hilal Görününce4 romanında ise, Kırım’ın Rusların eline geç-
mesinden sonra Türklerin orada verdikleri yaşama mücadelesini anlat-
                                                           
2 Rusların Kırım’ı istilâsı ve sonrasında yaşanan gelişmeler ile ilgili bkz. Giray Saynur Altuğ, 
“Hanlık Döneminde Kırım”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 125, s. 26-29, Nisan 
2000. 
3 Rus kaynaklarına dayalı Kırım’da Türk nüfusunun yıllara göre değişimi ile ilgili bilgi için 
bkz. Nadir Devlet, “Topyekün Sürgünün 40. Yılı Kırım Türklerinin Sürgün Sonrası Faaliyet-
leri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, s. 102-104, Aralık 1984. 
4 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Cönk Yayınları, İstanbul 1984. 
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mıştır. Folklor unsurlarını, kişilerin ve bölgenin yaşayışını tasvirde başa-
rılı bir şekilde kullanan yazar, Osmanlı Devleti’nin çöküşünün terk edi-
len topraklarda yaşayan insanların üzerindeki etkisini büyük bir başa-
rıyla dile getirmiştir.5 

Türkiye’de, dünyada ve hatta Kırım’da bile Kırım Türklerinin soykırı-
mı denildiği zaman herkesin aklına 1944 sürgünü akla gelmektedir. An-
cak Kırım Türkleri Kırım Savaşı esnasında çektikleri zulüm 1944 Kırım 
sürgününden daha az değildir. Sevinç Çokum bu eserinde romanın za-
manını 1853-1865 yıllarını ele almakla Türkiye kamuoyuna Kırım Türk-
lerinin Kırım Savaşı esnasında maruz kaldıkları zulmü tanıtmıştır. Zen-
gin bir tarihî içeriğe sahip olan Hilal Görününce romanı gerek yayımlan-
dığı yıllarda, gerekse günümüzde Çokum’un en çok okunan eserleri ara-
sında yer almıştır. 

Tarihi veriler açısından da başarılı bir çalışma olan bu Roman yoğun 
bir ön hazırlık sonrası kaleme alınır. Sevinç Çokum, önce Kırımlı olan 
kayınpederi ve kayınvalidesinden, ardından da onların akrabalarından 
Kırım Türklerine ait zengin malzemeler derlediğini söyler. Bunlarla yetin-
meyerek başka kaynaklardan da faydalandığını belirtir: 

“Hilal Görününce romanımda ise dış Türkleri anlattım. Bu romanı da 

eşimin ailesinden yola çıkarak yazdım. Eşimin ailesi Kırımlıdır. Ka-

yınpederim ve kayınvalidemden bolca malzeme aldım. Onların Bur-

sa’da oturan akrabalarından malzeme temin ettim. Akrabaların ko-

nuşmalarını, törelerini, geleneklerini, tekerlemelerini ayrıntılarına ka-

dar inceledim. Sonra Kırımlıların Türkiye’deki lideri Müstecip Ülkü-

sal’dan yararlandım. Onun “Emel” dergileri vardı. O dergilerde Kı-

rım’ın gelenekleri ayrıntılı biçimde yer alıyordu. Romanımı yazarken 

çok faydalandım.”6 

Türk romancıları arasında Sevinç Çokum, eserlerinde Kırım Türkleri 
konusunu en çok işleyen yazarlardandır. 90’lı yıllarda Kırım’a giden Ço-
kum, sürgün yerlerinden vatanlarına yeni dönmeye başlayan Kırım 
Türklerinin zor yaşam standartlarını anlatan Rozalya Ana hikâyesini ya-
zar ve sonradan da bu hikâye kitabının da adı olur. Yazar bu konuyla 
alakalı şöyle der: “Rozalya Ana’da hikâyelerimin insanî boyutunu da ge-
liştirdiğimi düşünüyorum. Rozalya Ana gözleme dayalı hikâyelerimdir. Kı-
rım gezimdeki gözlemlerimin etkisi ile yazıldı. Bu kitapta yoksul insanların 
iç zenginliklerini anlatmaya çalıştım.”7 

Sevinç Çokum’un yazdığı Hilal Görününce’yi tam olarak anlayabilmek 
için romandaki vakaların cereyan ettiği Kırım’da 1853-1856 yılları ara-
                                                           
5 İnci Enginün, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, s. 384, İstanbul 2012. 
6 Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim Dergisi, Sayı: 51, s. 33-39, MEB Yayınevi, Ankara 
2004; “Sevinç Çokum’la Söyleşi”, 
http://web.archive.org/web/2010030154330/http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/sayi51/soylesi.htm 
7 Aklın ve Bilimin Aydınlığında Eğitim Dergisi, s. 33-34. 

228



SUSANNA OSMANOVNA / SEVİNÇ ÇOKUM’UN “HİLAL GÖRÜNÜNCE” ROMANI 5

sındaki tarihî gelişmeleri ana hatları ile gözden geçirmek gerektiği kana-
atindeyiz. 

Rusya ile Osmanlı Devleti arasında 17. - 20. yüzyıllar arasında 11 bü-
yük savaş meydana gelmiş, bunlardan 5 tanesini Rusya, 6 tanesini ise 
Osmanlı Devleti resmen kazanmıştır. Hilal Görününce romanının ana ek-
seninde yer alan ve Kırım’ı da içine alan Osmanlı-Rus Savaşı 1853 ile 
1856 yılları arasında cereyan etmiştir.8 

Çar Nikola, Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne verdiği ültimatomun kabul 
edilmemesi üzerine Osmanlılarla savaşa girmeye karar verir. Rus kuv-
vetleri, 22 Haziran 1853’te o yıllarda Osmanlı denetiminde olan Eflak ve 
Boğdan’ı işgal ederler. Bu gelişme Ruslar ile Osmanlılar arasında yeni 
bir savaşın başlama sebebi olacaktır. Rusya, o sırada güçlü durumda 
bulunan Avrupa devletlerine Eflak ve Boğdan’a girmekteki amacının da-
ha önceden Rusya ile Osmanlı Devleti arasında varılan anlaşmaların ha-
yata geçirilmesi olduğunu söylemektedir. Padişah Abdülmecit, savaş du-
rumunu kabul ederek, Şumnu’da bulunan Osmanlı ordusu komutanı 
Ömer Paşa’ya savaş talimatı verir. Paşa, 4 Ekim 1853’te Rus orduları ko-
mutanı Gorçakof’a ültimatom vererek Eflak ve Boğdan’ı 15 gün içinde 
terk etmesini ister. Bu sırada Osmanlı orduları Rusya’ya karşı Rumeli ve 
Anadolu’da bazı başarılar elde ederler. Ancak 30 Kasım 1853’te fırtına 
nedeniyle Sinop limanına sığınmış bir Türk filosu, Rus filosu tarafından 
yakılarak yok edilir. Osmanlı Devleti’nin uğradığı Sinop felaketi, Fransa 
ile İngiltere’nin Rus donanmasının gücünü anlamalarına vesile olur. Ar-
tık İstanbul ve Boğazların Rus tehdidi altında bulunduğu açıkça ortaya 
çıkmıştır. İngiliz ve Fransızlar, çoğunlukla düşmanca tavır takındıkları 
Osmanlı Devleti’ne, bu kez Rusya meselesinde yardım edeceklerdir. Zira 
Rusya’nın Karadeniz ve Akdeniz’de güçlenmesi ve önemli avantajlar elde 
etme noktasına gelmesi İngiltere ile Fransa’nın çıkarlarına ters düşmek-
tedir. 

Londra ve Paris kabineleri ortak ültimatom vererek Rusya’nın Os-
manlı Devleti’yle ilgili taleplerinden vazgeçmesini isterler. Ültimatomun 
reddedilmesi üzerine İngiltere ve Fransa 12 Mart 1854’te Rusya’ya savaş 
ilan ederler. Ardından İngiltere, Fransa, Osmanlı Devleti, Avusturya-Ma-
caristan ve Prusya aralarında anlaşarak Rusya karşısında bir cephe 
meydana getirirler. Bu durum karşısında Rusya; İngiltere, Fransa ve Os-
manlı Devleti’yle savaşa girer. Savaş, Doğu Anadolu, Rumeli, Baltık ve 
Kırım olmak üzere dört cephede cereyan etmektedir. Ruslar, Rumeli’de 
bazı küçük başarılar elde ederse de istedikleri sonuca ulaşamazlar. Rus-
ya’yı barışa zorlamak için Kırım’a saldırmayı çıkar yol olarak gören müt-
tefiklerin amacı ilk etapta Sivastopol’u ele geçirmektir. Ruslar, yaptıkları 
                                                           
8 Ayvaz Morkoç, “Sevinç Çokum’un Hilal Görününce Romanında Kırım Türkleri”, Turkish 
Studies, Internaitonal Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Tur-
kic, Volume: 6/4, s. 222-224, Spring 2011. 

229



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

güçlü direnişlerle müttefiklerin kısa zamanda başarı elde etmelerine en-
gel olurlar. Kırım’da cereyan eden savaş sırasında Kırım Türkleri büyük 
sıkıntılar yaşarlar. Bununla birlikte Osmanlı Türklerinin buraya yeniden 
hâkim olma ihtimali, Kırım Türklerini sevindirmektedir. Bu sırada Çar 
Nikola’nın ölmesi ve yerine 2. Aleksandr’ın geçmesi, Ruslarda savaştan 
zaferle çıkılacağı beklentisine son vermiştir. Yeni Çar, müttefiklerle barış 
yapmak zorunda kalır.9 

Kırım’da gerek galip olan müttefiklerin, gerekse yenilgiye uğrayan 
Rusların insan kayıpları büyük olur. Bu sırada Kırım Türklerinden çok 
sayıda kişi hayatını kaybeder. Binlerce Kırım Türkü, ata topraklarını bı-
rakarak daha güvenli yerlere göç etmek zorunda kalır. Savaş sonunda 
Rus tehlikesi bir süreliğine ortadan kalkar. Osmanlı Devleti yeniden Av-
rupa’nın büyük devletlerinden biri olarak kabul edilir. Bu savaş netice-
sinde, bazı gelişmeler ilk bakışta Osmanlı Devleti’nin lehine gibi görünse 
de, Avrupa devletlerinin kaypak tutumları beklenen olumlu sonuçları 
engellemiştir.10 

Bununla birlikte Rusya, üç müttefik devlete kafa tutmakla, hatırı sayı-
lır bir devlet olduğunu göstermiştir. Sivastopol’de donanması ve tersaneler 
yakılmış olsa da kara kuvvetleri müttefiklerce imha edilememiş olan Rus-
ya, daha önce bazı anlaşmalar sayesinde elde ettiği avantajları ve ayrıca 
sınırlarını Balkanlar yönünde genişletme imkânını kaybeder. Dahası, an-
laşmanın Osmanlıyı koruyan maddeleri nedeniyle Osmanlı Devleti üzerin-
deki emellerini gerçekleştirmeyi de ertelemek zorunda kalır.11 

Sevinç Çokum’un Hilal Görününce romanı bu tarihi serüvenin içinde 
Kırım Tatarlarına karşı uygulanan politikaları ve zulümleri konu edin-
miştir. 

Ancak Çokum asıl konuya girmeden önce okuyucularına Felekzade 
Arif Çelebi’nin ağzından Kırım tarihinden ve Kırım Hanlığından söz eder: 

“…bu cennet bağına ilk gelenler Hunlar olmuştur. Hun Türkleri ki, de-

nizlere karalara sığmaz, önüne hiçbir kal’a, hiçbir bent yapılamaz idi. 

Yapılsa da, onun atının geçemeyeceği engel yok idi. Ondan sonra bu 

diyara Hazarlar, Kumanlar, Peçenekler ve Selçuklular dahi gelmişler-

dir. O görklü Altınorda Devletini ise Cengizliler kurmuş olup, o vakit-

ler Altınorda Devletinin sınırları, adı sanı dünya üzerine hesaba katıl-

mayan Moskova Prensliğine doğru bir hançer gibi sokulmuş idi. Tatar 

cengâverleri, Ruslara göz açtırmaz, onlar girdikleri dilekten yüz gös-

terecek olsalar, tez, bu yiğitler atlarını onlara doğru yürütürler mi, o 

saatte korkularından diz çökerlerdi. Onun için Rus prenslerinin Sa-

ray Vilâyetine gelip yüz sürmeleri âdet olunmuş idi. Kırım Hanlığı, Al-
                                                           
9 Ayvaz Morkoç, “a.g.m.”, s. 223. 
10 Ayvaz Morkoç, “a.g.m.”, s. 223. 
11 Ayvaz Morkoç, “a.g.m.”, s. 222-224. 
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tınorda Devletinin bir parçası olup, Timur istilâları ile devlet dörde bö-

lününce ortaya çıkan hanlıklardan birisidir. Evvel zamanda Kırım 

Hanlığının sınırları, Tuna’dan, Ural’a kadar uzanır idi. Buralarda bir 

miktar Rum, İtalyan, Ermeni ve Yahudi de oturmakla birlikte, asıl sa-

hibi Türk idi. Timur zamanında ise, Kefe şehrine Cenevizliler yerleş-

miş olup, gemileriyle mal alıp götürmüşlerdir. Kırım Tatar-Türkleri, 

deniz ticaretine hevesli olmayıp hayvancılık ve toprak işleriyle ömür 

geçirmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet Han, işte bu Cenevizlileri, Kırım 

limanlarından söküp atmayı düşünürdü. Keskin görüşlü bir padişah 

olduğundan, denizciliği ilerletip, filosunu deryaya saldıktan sonradır 

ki, adı hutbede Sultanül-berreyn diye okunur iken, yanına bir de Ha-

kanül-bahreyn unvanı dahil oldu. Tanrı öyle istediği için, Fatih Sul-

tan Mehmed, cümle kâfire baş eğdirdi. O zamanlar, Kırım Hanlığının 

başında bulunan Mengli Giray ile kardeşinin arasında taht yüzün-

den geçimsizlik zuhur etmişti. Mengli Giray dara düşünce, Fatih, Ge-

dik Ahmet Paşa’yı ve gemilerini Kefe’ye gönderdi. Kefe kal’aları bü-

tün zapt olundu. Cenevizlilerin adı da Bahr-i Esved’den silindi. On-

dan sonra Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı kucaklaşmış oldular. Am-

ma, Moskof, araya bir karaçalı gibi girip, can ile canân kâh el ele tu-

tuşup, kâh ayrı düştüler. Sonunda Çariçe Katerina’nın hükmü ile Kı-

rım’a hileli yoldan el kondu. O günden sonra yüzü gülmeyen Kırım 

Türk’ü öz vatanından hicret etmeğe başladı.”12 

Çokum eserin başında genel olarak birtakım bilgiler verdikten sonra 
savaş etrafında romanın kurgusunu oluşturur ve tek tek Kırım Türkleri-
nin sorunlarına değinmeye başlar. İlk olarak Kırım Türklerinin göç me-
selesi göze çarpar. 

Nizam Dede ve oğlu Giray arasında şöyle bir konuşma geçer: 

“ - En iyisi bala çagayı13 toplayıp, bu illerden göçeyim. Ötekiler nasıl 

gittilerse ben de gideyim. 

- Nereye ey şaşkın? 

- Elbet, gidecek bir yer bulurum. Bir gemiye biner, kendimizi karşıya 

atıveririz. 
- Ben dağılanı birleştirmek isterken, sen nereye gideceksin, ey sefil? 

Sana Giray adını yanlış mı taktık, söyle!”… Bir daha hicretten söz et-

me sakın! Çünkü burası senin gözünü açtığın toprak. Cedlerinin tür-

beleri bunu sana anlatmıyor mu? Her gün elini sürdüğün toprak bize 

yabancı mı bir bak! Toprak bize benziyor, dağ bize benziyor, ırmak 

bize benziyor. Böyle olmasa, vaktiyle giderdim. Hiç durmaz, gider-

dim.”14 
                                                           
12 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 13-14, İstanbul 2010. 
13 Bala çağa - Çocuk çoluk.  
14 Sevinç Çokum, a.g.e., s. 33. 
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Kırım tarihinde en büyük ve en yıkıcı göç dalgası 1860-1861 yılında 
oldu. 1853-1856 Kırım Savaşı ve yarımadanın Müttefik devletlerce kıs-
men işgali Kırım Tatarları üzerinde muazzam bir baskının oluşmasına 
yol açtı. Kırım Tatarlarının, aralarında Osmanlıların da bulunduğu müt-
tefik ordularıyla muhtemel işbirliğine girmesinden şüphelenen Ruslar, 
Kırım Tatar ahalisine karşı şiddetli tedbirler aldılar. O dönemde Kırım’ın 
bütün hapishaneleri Tatarlarla dolmuştu. Osmanlı Türkleriyle gizli mü-
nasebetleri olduğu ithamıyla tutulan bu insanlar arasında zincire vurul-
muş çocuklar ve 90’lık ihtiyarlar da bulunuyordu. Kırım’daki Rus ordu-
larının başkumandanı Knyaz Menşikov, 1854’de üst üste birkaç defa Ya-
lıboyu’nda yaşayan Kırım Tatarlarının kitle halinde Rusya içlerine sürül-
mesini emredecek kadar ileri gitmişti. Bu emrin yerine getirilmemiş ol-
ması sadece savaş şartları içinde bunun için gereken imkânların bulun-
mamasındandır. Bununla birlikte, bazı köylerin bütün ahalisi Kursk Gu-
berniyasına15 sürüldü. Kırım’daki bu gergin atmosfer savaşın bitmesin-
den sonra da devam etti. Henüz imkân varken Türkiye’ye göçmeyen Kı-
rım Tatarların Orenburg bölgesine sürülecekleri ve kalan herkesin ceb-
ren Hıristiyan yapılacağı yönünde söylentiler hızla Kırım’a yayıldı. Kırım 
Savaşı sonrası yılların anti-Tatar havasına bağlı olarak, pomesçiklerin16 
Kırım Tatar köylülerini sömürmelerine ve topraklarını gasp etmelerine de 
yetkililer iyice göz yummaktaydılar. Değişik kaynaklara göre, 1860’da ve 
giderek azalmak kaydıyla onu takip eden birkaç yıl içinde en az 200.000 
Kırım Tatarı sefilâne şartlar altında Türkiye’ye gitmek üzere Kırım’ı terk 
etti.17 

Aşağıdaki tabloda 18. - 21 yüzyıllar arasında Kırım’daki Kırım Tatar 
nüfusundaki değişme gösterilmektedir. 

 
                                                           
15 Vilayet. 
16 Büyük toprak ağası. 
17 Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler (1905-1916), Türk Tarih 
Kurumu Basımevi, s. 14-15, Ankara 1996; Nadir Devlet, “a.g.m.”, s. 103. 
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Hilal Görününce romanının asıl konusu, yukarıda da bahsettiğimiz gi-
bi, Kırım Savaşı esnasında ve sonrasında Rusların Kırım Türklerinin 
topraklarını yağmalaması ve onları sömürmeye başlamasıdır. Romanda-
ki Rus pomesçigi olan İgor Gregoroviç sürekli Kırım topraklarına göz ko-
yar. Kırım’da hileyle sahip olduğu toprakları sürekli çoğaltmak ister. So-
nunda yıllarca göz diktiği Hacı İbrahim Köyü’nün çayırlık alanına el ko-
yar. Buna karşı çıkan Arslan Bey, Gregoroviç’e giderek zorla aldığı top-
rakları sahiplerine geri vermesini ister. Grigoroviç de Arslan Bey’i şikâyet 
eder ve Osmanlılara yardım ettiği bahanesiyle hapse atılıp sürgün edilir. 

“İgor Gregoroviç bağındaydı. Elinde bir salkım üzüm, sıkıntılı sıkıntılı 

dolanıyordu. Irgatlardan birinin söylediği şarkı da sıkıntısını dağıt-

maya yetmiyordu. Şu Şahbaz Bey keyfini iyice kaçırmıştı. Kendi köy-

lüsünü istediği gibi alıp satabildiği halde, bir ‘Tatar’ köylüsü hâlâ 

hürriyet ve toprağı için karşısına dikilebiliyordu. Ağzındaki üzüm ta-

nesini yere tükürdü. ‘Soylarını tüketemedik...’ diye söylendi. ‘Tüken-

meyecekler de… Lânet olsun… O çayırı vermem onlara. Mahkeme 

mahkeme dolaşsın, senedini sepetini göstersin alamaz… Alamaz de-

dim mi alamaz! Arkamda dağ gibi Rusya var.”18 

Hilal Görününce romanı bir yönüyle de adeta bir tarih kitabı mahiye-
tindedir. Kahramanların aralarında geçen diyaloglar yoluyla yazar oku-
yuculara Kırım’ın tarihini anlatmaktadır. Romanda hep geçmişte yaşa-
yan, geçmişteki ihtişamlı günlerden kalan yadigârlara sahip çıkan türbe-
dar Seyit Ali, Giray’la konuşurken şöyle der: 

“-Ben daha hayatta yokmuşum, diye ekledi. Ruslar Kırım’ın altını üs-

tüne getirmişler. Münnih derler bir iblis, kadın çocuk demeden katlia-

ma girişip, Karasu şehrini ateşe vermiş. Ondan sonra da Bahçesa-

ray’ı yakıp yıkmış. Ben beşikteyken de Potömkin derler bir zebani, 

Kırım’ı yerle bir etmiş. İşte şu kavuksuz mezarlar, o zamandan kal-

ma… Başsız kalan Kırım’a başsız mezarlar dememin sebebi budur 

oğul. O tarihten sonra binlerce desitina toprak hile ile ona buna dağı-

tıldı. Kırım Tatarları hicrete zorlandı. Kimim kimsem kalmadı burada. 

Gidecektim gidemedim. Geçmişten kopamadım. Cedlerimizin ruhları 

yakama yapıştı. Kaldım oğul.”19 

Kırım tarihinde Katerina’nın gözdelerine ve idarî kademede görev 
alanlara yapılan büyük toprak bağışları için birkaç örnek verilebilir. Ör-
neğin Potemkin yalnızca 1784’de emrinde çalışanlara ve dostlarına 
73.000 hektardan fazla hazine arazisi dağıtmış; müttefiki Bezborodko’ya 
“Sudak’ta 18.000 hektarlık güzel bir malikâne” bağışlamıştır. Ayrıca Po-
                                                           
18 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 171. 
19 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 64. 
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pov’a 32.000 hektar bağışlamıştır.20 Kırım’ın en büyük felâketlerden biri 
de, 1885 yılında Vakıf topraklarına el koyulmasıydı. Ancak Rus tarihçisi 
Valeriy Vozgrin Kırım konulu kitabında örnekler getirerek vakıf toprakla-
rın gasp edilmesine 1890’ların çok öncesinden başlandığını belirtmekte-
dir.21 

Vakıf topraklarına el konulması Kırım’daki Türk-İslam kültürünün 
yok edilmesi demekti. Çünkü İslam dünyasının pek çok bölgesinde oldu-
ğu gibi burada da bütün ibadethaneler, medreseler, camiler bu vakıf sis-
temi ile ayakta durabiliyorlardı. Romanda Sevinç Çokum bu meseleye de 
dikkat çekmiştir. Bahçesaray’da çocuklara ders veren Emin Hoca, Giray-
la ilim irfan hakkında konuşurken şöyle der: 

“Dünyaya ışık salan ilimler unutma ki, medreselerden doğmuştur. İs-

lamî ilimlerin yanında, tıp, riyaziye, hendese ve edebiyat gibi ilimler 

ve sanatlar da bu ocağın tedrisatına dahil edilmiştir. …Diyeceğim şu 

ki, ben dağılıp parça parça olmuş bir emanetin ancak bir tutamını bu-

rada yeşerttim. Dünyaya nam salan, uzak illerin insanını ayağına 

getiren o ilmi tamam, mükemmel hocalardan değilim. Vakıf toprakla-

rının çoğuna Rusların el koyduğu şu öz vatanımızda camileri, mek-

tepleri bilmem ki ne zamana kadar ayakta tutabileceğiz. Gerisini sen 

düşün Giray Can.”22 

Hilal Görününce romanında daha dikkat çekici bir husus daha vardır 
ki o da, Kırım Savaşı esnasında ve özellikle sonrası Don Kazaklarının is-
kânı konusunu ele almasıdır. Kaynaklarda Kossak-Kozak-Kozaçik şek-
linde zikredilen Don Kazakları, Ukrayna ve Güney Rusya yerli halkının 
karışımı olarak 15. yüzyıl dolaylarında Don ve Dnepr nehirleri (Türkçesi: 
Ten ve Özi nehirleri) civarında ortaya çıkan etnik topluluktur. 

Don Kazakları Rus ordularında özellikle sınır bölgelerin korunması gi-
bi görevlerde kullanılmışlardır. Kırım Savaşı esnasında ve sonrasında Kı-
rım’da Don Kazaklarının yağmalama faaliyetleri az bilinen bir vakıadır. 
Hâlbuki bu haydutluğun neticesinde binlerce Kırım Tatar köyü yakıldı, 
binlerce Kırım Türkleri öldürüldü. 1866’da araştırma amacıyla Kırım’a 
giden bir Rus tarihçisi şöyle anlatmaktadır: 

“…Savaş esnasında Kırım Tatarları daha çok bizim Kazaklardan 

korkuyorlardı. Kazaklar Osmanlılarla ittifak kurdukları bahanesiyle 

yerel halkın koyun sürülerini ele geçiriyorlardı, karşılarına çıkan köy-

leri tamamen yakıyorlardı… Kırım Tatarların evlerine hücum ederek, 

mobilyaları kırıyor, değerli eşyaları çalıyorlardı; Tatarlar bunların 

elinden ormana kaçıyorlardı. Eğer bir yerde 20 kişi civarında Kırım 
                                                           
20 Alan Fisher, Kırım Tatarları, Selenge Yayınları, s. 116, İstanbul 2009. 
21 Voleriy Vozgrin, İstoriçeskiye Sudbı Krımskih Tatar, Mısıl Yayınları, s. 352, Moskova. 
22 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 195. 
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Tatarı bir araya geldiyse Kazaklar ateş açmaya başlıyorlardı. İnsan-

ların bir araya gelişi onlar için hainlikti…”23 

Çokum tarihteki bu olayları romana da aksettirtmeye çalışmıştır. Ka-
zak askerleri Rus komutanın kışkırtmasıyla Yukarı Germençik’te yaşa-
yan Hacı İsa Bey’in Yakup oğlunun peşine düşerler: 

“ - Şu Kossak askerleri orda burada talana girişmişler Giray Bey, de-

di. Yukarı Germencik’te dostum Hacı İsa Bey’in başı bunlarla dertte. 

- Hacı İsa Bey’in mi? Onu ben de tanırım. Babamın arkadaşıdır. Ya-

kup adlı bir oğlu vardır. 

- Hah, işte o. Kossaklar Hacı İsa Bey’in oğlunun peşindeymişler. 

- O niye hocam? 

- Yakub’un müttefiklere yardım ettiğini işitmişler… Gelgelelim Kos-

saklar, ihtiyarı ikide bir sıkıştırırlarmış. Geçende de ambarını, ağılını 

soyup, üstünde bir çul ile orta yerde bırakıvermişler.”24 

Bunları duyan Nizam Dede’nin oğlu Giray, Yukarı Germençiğ’e gider 
ve köye girdikten sonra bu manzarayla karşılaşır: “Köye Kossak ayağının 
girdiği hemen belli oluyordu. Yanmış ahırların karanlık izleri, solgun ka-
derli insanlar, kapı aralıklarından dışarıya gözetleyen korku ve şüphe 
içinde bakışlar bunu açıklıyordu.”25 

Giray Hacı İsa Bey’i evde bulamayınca ormana gider. Burada Kazak-
lar Yakup’un yerini öğrenebilmek için Hacı İsa Bey’e işkence yaptıklarını 
görür. Olaya müdahale eden Giray Bey, işkenceci Kazak askerlerinden 
birini öldürür. Kaçarken arkasından yetişen diğer Kazaklara yakalanır; 
hem kendisi hem de atı orada katledilir. Arslan Bey, Giray Bey’in intika-
mını almak için planlar hazırlayıp, uzun aramalardan sonra Giray Bey’i 
katleden Kazakları bularak onları öldürür. 

Bütün Türklerde olduğu gibi Kırım Türklerinde de mezarlara ve me-
zarlıklara büyük bir saygı duyulmaktadır. Ölen yakınlar özellikle dinî 
bayramlarda ziyaret edilir, mezarın bakımı düzenli olarak yapılır. Kendi 
yakınları olmasa bile bir mezarlıktan geçerken oradakilere dua edilir. Al-
man Arkeolog Carl Humann bu durumu “Türkler için mezarlıklardan da-
ha aziz başka bir yer yoktur.”26 diyerek belirtmiştir. 

Sevinç Çokum Hilal Görününce romanında Kırım Türklerinin sürgü-
nüyle harabe haline getirilen yahut hiç artık izi olmayan dini ve tarihi 
önemi haiz yerleri romanında canlandırmıştır. Mesela, Kırım Türklerinin 
Bahçesaray’daki kutsal yerlerinden olan, “Kırk Azizler” mezarlığına ro-
                                                           
23 Evgeniy Markov, Oçerki Krıma, Tovarişestva M.O. Volf Yayınları, s. 106, St. Petersburg 
1902. 
24 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 312. 
25 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 320. 
26 http://www.ktarih.com/?p=476.25.06.2013. 
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manda birçok yerde vurgu yapılmıştır. 1944 sürgününden sonra Kırım’-
da Türk kültürüyle alakalı her şeyi yok edilmişti. Kütüphaneler, camiler, 
medreseler, çeşmeler darmadağın edilmişti. Mezar taşları ahır ve tuvalet-
lerin inşasında kullanılmıştı.27 

Şu an Kırk Azizler Mezarlığı yerle bir haldedir. Ancak 1930 yıllarda 
ünlü arkeolog Hüseyin Bodaninskiy’nin teşebbüsüyle Kırım’da düzenle-
nen arkeolojik araştırmada yok olmak üzere olan Kırık-Azizler Mezarlı-
ğı’nda bulunan baş taşları Bahçesaray Han Mezarlığı’na nakledilmiştir. 
Bu sayede dini ve tarihi önemi çok büyük olan eski mezar taşlarından 
hiç olmazsa bazıları bugüne kadar gelebilmiştir. 

 
Kırk Azizler Mezarlığı’ndan Han Saray Mezarlığı’na gönderilmek üzere yüklenen mezar taşları. (1924) 

 
Kırk Azizler mezarlıktan getirilen mezar taşları. (Han Saray - 2004) 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Çokum romanı yazmadan önce ciddi bir 
ön hazırlıkta bulunmuş ve Kırk Azizler faciasını duymuş olmalıdır ki, ro-
manda hüzünle bu mezarlıktan söz etmektedir: 

“Kırk Azizler mezarlığına gelince atını yavaşlattı. Türbelerin üzerine 

akşamın gölgeleri inmişti... Gözlerini külâhı yıkılmış, taşlarını ot bü-

rümüş, o mahzun türbeye çevirdi. Yandaki karanlık pencereye iki 

kumru sığınmıştı. Eski Yurd’daki bu kitabesiz türbe, çocukluğundan 

beri taşıdığı sırlar ve bilinmezliklerle onun hayatında yer almıştı. Ne 

zaman daralsa, ne zaman sevinse bu isimsiz türbeye gelirdi. Bu tür-

beyle o kadar kaynaşmış, o kadar iç içe olmuştu ki, orada yatan her 
                                                           
27 İsmail Orhan Türköz, “Kırım Türklerine Yapılan Zulüm Devam Etmektedir”, Türk Dünya-
sı Araştırmaları Dergisi, Sayı: 6, s. 54-55, Haziran 1980. 
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kimse, onun da ara sıra buralarda dolaştığını düşünürdü. Kim bilir 

kimdi? Erenlerden biri miydi, han mıydı bilen yoktu. Bilinmeyince de 

erişilmezliği daha da artardı. Babası, o çocukken arada bir ‘Eski Tür-

beye mum götür balacık’ derdi. ‘Mumları yak da, akşam karanlığın-

da yol aydınlansın. Bu ışık, gelip geçen yolculara ferahlık versin...’ 

‘Babay, o türbede yatan kimdir?’ diye sorduğunda, babası bazen 

onun erenlerden biri olduğunu, bazen de han olduğunu söylerdi. ‘Kim 

olursa olsun, dedendir, soyundur bil ki’ derdi… Şimdi ise türbe asır-

ların sessizliği içindeydi. Bu akşam saatlerinde koskoca bir yalnızlık-

la çevrilmişti. Arada bir ağaçların ürperti veren hışırtıları duyuluyor-

du, o kadar. Öyle ki Nizam Dede bir an yaşamadığını sandı. Başka 

bir âlemden bu dünyaya bakar gibi oldu.”28 

Romanda, eski Kırım şehrinde halen enkaz halde bulunan, Kırım’da 
İslam’ın sembollerinden olan Özbek Han Camisi’nden de (yapılışı: 1314) 
söz edilmektedir. 

“Sonra Solhat şehri, Eski Kırım… Eski başşehir. Yeniden altın rengi-

ne bürünüp, diriliyordu. On üçüncü asırdaki kadar saf ve muhteşem-

di. Ağarmış Dağının eteğinde o derin uykudan uyanmış geriniyordu. 

Birazdan kervanlar gelecekti. Eskisi gibi… Özbek Han Camii’nin, 

Anadolu eliyle örülmüş çatısındaki kumrular da bir uyanıyorlardı.”29 

 
Özbek Han Camisi ve yanında bulunan medrese (2013) 

                                                           
28 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 18-19. 
29 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 152. 
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Romanda mezarlıkların yanı sıra Kırım’ın önemli tarihi yerleri de zik-
redilmektedir. Bunların başında Bahçesaray’da I. Mengli Giray Han tara-
fından yaptırılan ve o dönemde Kuzey Kafkasya’dan Ural Dağları’na ka-
dar geniş bir bölgede eğitim hizmeti veren Zincirli Medrese gelir. Roman-
da Zincirli Medrese birçok yerde anılmakta30 olup, aynı zamanda bu mü-
essese hakkında kısa bilgi de verilmektedir: 

“ - …İlme zincir vurduk ağalar! Biz kendimiz vurduk. Tıpkı Zincirli 

Medresenin kapısındaki zincirler gibi. 

Emin hoca elini kaldırıp, 

- Yoo! dedi. O zincirin mânası başkadır Molla! 

Giray’ın gözü önünde o an Zincirli Medresenin beyaz kesme taşlarla 

döşeli avlusu, kubbecikleri ve dört köşeli direkleri belirdi. Merakla, 

Emin Hocaya kulak verdi. 

- Uçları bir kemerin tam ortasında bağlı olup, kapının iki yanından 

sarkan bu zincirlerden dolayı, medreseye Zincirli Medrese denilmiş-

tir. Zincirlerin uçları öyle bir sarkıtılmış ki, buradan geçen hoca ve ta-

lebeler başlarını eğmek mecburiyetinde kalırlar. Gıyaseddin Hoca, 

bunun manasını bize izah etmişti. Meğer bu zincirlerin başa değecek-

miş gibi sarkıtılmasının sebebi, o ilim yuvasını selâmlamak içinmiş. 

Bu zincirlerin altından geçen hoca ve talebeler başlarını eğmeye mec-

bur kalıp, bir ilim ocağına girdiklerini o suretle anlarlarmış. Bu med-

resenin evvelce namının şanının büyük olduğunu hepimiz biliriz. 

Dünyanın dört bucağından buraya akın akın geldiğini de… Kütüpha-

nesi bir hazine imiş… Lâkin Moskof istilâsında yağma edilmiştir.”31 

 
Zincirli Medrese’nin Kapısı (2012) 

                                                           
30 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 36, 38, 45, 164. 
31 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 90. 
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Sevinç Çokum’un bu romanı yazdığı tarihte (1984) Zincirli Medrese 
Kırım’daki diğer birçok tarihi Türk İslam eserleri gibi virane haldeydi. 
Rusya ve Sovyet idaresi döneminde yıkılan Zincirli Medrese ve metruk 
durumda olan Han türbeleri 2007 ila 2009 yılları arasında Türkiye Cum-
huriyeti tarafından restore ettirilmiştir. 

 
Zincirli Medrese (1960)                          Zincirli Medrese 2012 

Romandaki asıl olaylar günümüz Kırım haritasında bulunmayan Kırk 
Yer isimli bir şehirde geçmektedir. Bu şehir Kırım Hanlığı döneminde ve 
öncesinde büyük medeniyet merkezlerinden biriydi. Sevinç Çokum’un 
erbabı olmayanlarca pek bilinmeyen bu şehirleri mekân olarak kullan-
ması hem romanını ne kadar tarihle yoğurmuş olduğunu, hem de kendi-
sinin derin tarih bilgisini göstermektedir: 

“Her taraf, yıkılmış bir medeniyetin izlerini taşıyordu. Bahçesaray 

müftüsü Emin Hoca, hanların ilkin Eski Yurd’da ve Kırkyer’de otur-

duklarını söylemişti. Yazın, Eski Yurd’da, kışın da Kırkyer’de kalır-

larmış. Sonraları Çürüksu vadisine inmişler. Burayı payitaht yapmış-

lar… Giray buralardan geçerken, bazen taş yığınlarından, yıkık tür-

belerden eski zamanların iniltisini duyar gibi olurdu. Bu taşlar, tâ 

Çuufutkale’ye kadar uzanırdı. Çuufutkale’de ise, Han kızı türbesi in-

ce bir hayal gibi dikili dururdu. Emin hoca, Salacık ve Kırkyer’de ev-

velce pek çok saray, köşk, han, hamam olduğunu söylerdi. Ama bun-

lardan, bir Hacı Giray Han türbesi, bir de Zincirli Medrese ayakta ka-

labilmişti. Zincirli medrese… Çocukları orda okuyacaktı.”32 

 
Eski Yurt ve Kırk Yer şehirlerin bulunduğu yerler 

                                                           
32 Sevinç Çokum, Hilâl Görününce, Ötüken Yayınları, s. 40. 
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Sonuç 

Sevinç Çokum’un Hilâl Görününce romanı Kırım Tatar tarihi açısından 
mühim bir eserdir. Okuyucu romanda Kırım Türklerinin tarih kayıtlarında 
karanlık kalan olaylarıyla karşılaşmaktadır. Tarihin yanı sıra Kırım Tatar-
larının kültürü, dili, adetleri, edebiyatı hakkında bilgi sahibi olmaktadır. O 
nedenle Sevinç Çokum’un Hilal Görününce romanının Türk romancılığında 
Türkiye dışındaki Türkler konusunu anlatan en başarılı romanlardan biri 
olduğunu söyleyebiliriz. “Tarihe geniş açılardan bakabilmek gerekir. Yani 
resmî tarihin bize öğrettiklerinin dışında söylenmeyen veya ayrıntı olduğu 
için söylenemeyen bilgiler varsa romancı bunların üzerinde durmalıdır.”33 
diyen Sevinç Çokum Hilal Görününce romanı vasıtasıyla, Kırım ve Kırım 
Türkleriyle ilgili kitaplarda yeterince incelenmeyen hadiseleri Türk kamu-
oyuna sunmuştur. Eserin Kırım’da yaşayan Türkler tarafından okunabil-
mesi için Kırım Tatar Türkçesi’nde basılması Türk milli kültürüne büyük 
katkı sağlayacaktır. 
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