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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 gösteri-

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

rarlanılması durumunda ve genel olarak herhangi bir kaynağın sonraki kullanımlarında kısaltma ve basım 

yılı tercih edilebilir. 

Örnek: Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri - Boy Teşkilatı - Destanları, Türk Dünyası Araştır-

maları Vakfı Yayını, 5. Baskı, İstanbul, 1999, s. 150. 

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

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. 

Örnek: TÜRKDOĞAN, Orhan: “Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, Sayı: 203, Yıl: 35, Cilt: 102, Mart-Nisan 2013, s. 9-45. 
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DENİZ BANYOLARI VE DENİZ HAMAMLARI        
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Prof. Dr. Ayşegül Demirhan ERDEMİR* 

Öz 

Dr. Salahaddin Ali’nin 63 sahife olan ve Hamamlar, Deniz Hamamları 

ve Denizde Banyo adlı ve 1918 tarihli kitabında, hamamlar ve deniz ban-

yoları konusunda bilgiler verilir. Bu kitap halk sağlığı açısından önemli 

kurallara sahiptir. 

Kitabın birinci kısmı olan hamamlarda sıcak hamamlar, bunların temiz-

lik açısından önemi, soğuk hamamlar, hamamların sıhhi önemleri konula-

rında yorumlamalar yapılır. Kitabın ikinci kısmında ise deniz suyunun özel-

likleri, deniz havası, denize girmenin koşulları, denize girerken dikkat edile-

cek noktalar ve deniz hamamları hakkında detaylı bilgiler vardır. 

Dr. Salahaddin Ali, deniz havası ve suyunun önemine kısaca değin-

dikten sonra hamamların yararları ve öneminden söz eder. Salahaddin 

Ali, hamamların suların hararet derecesine göre, sıcak, ılık ve soğuk ol-

mak üzere üç önemli sınıfa ayrıldığını yazar ve şu bilgileri verir. Yazar ay-

rıca ısılarına göre hamam çeşitlerinden ve özelliklerinden de söz eder ve 

sıcak ve soğuk hamamlara değinir. 

Bu arada soğuk hamamların ve banyoların yararları, kullanımları ve 

zararları hakkında da bilgiler verir. Yine aynı yazar, hamamların sağlık 

açısından önemine değinir. 

Kitabın ikinci kısmında ise deniz suyunun yararları, sağlık açısından 

önemi gibi konulardan söz edilir. Bu arada deniz suyunun kokusu, rengi, 

bileşimi hakkında bilgiler verilir. Ayrıca deniz hamamlarının özellikleri, 

nerelerde yapılması gerektiği, bununla ilgili bilgiler, kitabın ikinci kısmın-

da bulunurlar. 

Anahtar kelimeler: Tıp Tarihi, Kaplıcalar, Deniz Banyoları, Sağlık. 
                                                           
* Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Derneği Başkanı, aysegul.erdemir@yahoo.com 
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Abstract 

Comments of Dr. Salahaddin Ali’s Book Entitled Spas and Sea 

Baths at the Beginnings of the Twentieth Century 

Graduated as a lieutenant from Mekteb-i Tıbbiye (Medical School) in 

1912, Dr. Salahaddin Ali was the physician of Hamidiye Kruvazör-ü Hu-

mayun. His books on baths, quarantine and pit coals are important. The 

author’s 63-page book entitled Baths, Sea Baths and Bath in the Sea and 

dated 1918 includes information about baths and sea baths. This book 

has important rules in terms of public health. 

In the first section of the book, there are interpretations about such 

matters as bathhouses, hot bathhouses, importance of these in terms of 

hygiene, cold bathhouses, sanitary importance of bathhouses. The se-

cond section of the book includes information about the features of sea 

water, sea air, requirements of having sea bathing, points to consider 

when having sea bathing and also detailed information about sea baths. 

After briefly mentioning about the importance of sea air and water, 

Dr. Salahaddin Ali mentions about benefits and importance of bathhouses. 

Salahaddin Ali writes about that bathhouses are classified into three im-

portant categories as hot, warm and cold according to the temperature 

degrees of waters and gives the following pieces of information. Moreover, 

the author mentions about kinds and features of bathhouses according to 

their temperatures and discusses hot and cold bathhouses. Meanwhile, 

Dr. Salahaddin Ali mentions about sanitary benefits of hot bathhouses as 

well. The author also gives information about benefits, uses and harms of 

cold bathhouses and baths. Again, the same author discusses the impor-

tance of bathhouses in terms of health. 

What’s more, in the second section of the book, such matters as bene-

fits of seawater, its importance in terms of health are discussed. Mean-

while, information is given about smell, colour and composition of seawa-

ter. Moreover, information about the features of sea baths, where to built 

them is included in the second section of the book. 

Key words: History of Medicine, Hot Springs, Sea Baths, Health. 

1912’de Mekteb-i Tıbbiye’den yüzbaşı olarak mezun olan Dr. Salahad-
din Ali, Hamidiye Kruvazör-ü Humayunu hekimi idi. Hamamlar, karanti-
na ve maden kömürleri konusunda yazdığı kitapları önemlidir. Yazarın 
63 sahife olan ve Hamamlar, Deniz Hamamları ve Denizde Banyo adlı ve 
1918 tarihli kitabında, hamamlar ve deniz banyoları konusunda bilgiler 
verilir.1 

Kitabın kısımları şunlardır: 
- Mündericat (İçerik) 

                                                           
1 Salahaddin Ali, Hamamlar, Deniz Hamamları ve Denizde Banyo, Ayyıldız Matbaası, s. 63. 
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- Mukaddeme (Önsöz) 
- Cild ve Cildin Vezaifi 
- Nezafet ve Taharet-i Bedeniye ve Sıhhate Tesiri 
- Hamamlar-Sıcak Hamamlar, Sıcak Hamaların Taharete Hizmeti, 

Alaturka Hamamlar 
- Soğuk Hamamlar ve Banyolar-Soğuk Hamamların Fevaid-i Sıhhiyesi 
- Soğuk Banyolar 
- Ilık Banyolar 
- Hamamların Sıhhi Tetkikatı 
- Deniz Havası ve Banyosunun Fevaid ve Şerait-i Sıhhiyesi 
- Deniz Suyu ve Terkibi ve Kıymet-i Sıhhiyesi 
- Deniz Suyunun Sıklet-i İzafiyesi 
- Deniz Suyunun Rengi 
- Deniz Suyunun Kokusu 
- Deniz Suyunun Derece-i Harareti 
- Denizden Karaya ve Kasradan Denize Esen Rüzgarlar 
- Denize Ne İçin Giriyoruz? 
- Denize Girmek İçin Şerait Nedir? Ve Kimler İstifade Edebiliyorlar? 
- Denize Kimlerin Girmesi İktiza Eder? 
- Deniz Banyosunun Faideleri ve Denizde Banyo ile Kabil-i Tedavi 

Olan Emraz-i Mütenevvie 
- Deniz Banyosuna Müsaid Olmayan Hastalıklar (Deniz Banyosunun 

Muzırreleri) 
- Deniz Hamamları Nerelerde Yapılmalı ve Ne Gibi Şerait-i Haiz Olma-

lıdır? 
- Hangi Mevsim Denize Girmeğe Daha Müsaiddir? 
- Denize Nasıl Girmeli? 
- Günün Hangi Saatinde Denize Girmelidir? 
- Denize Aç veya Tok Karnına mı Girmelidir? 
- Denize Girecek Kimse Birtakım Emraza (Hastalıklara) Giriftar Olun-

mamak (Uğramamak) İçin Ne Gibi Şeraite (Şartlara) Riayet Etmelidir? 
- Banyoda Ne Kadar Müddet Durmalıdır? 
- Deniz Banyosu Yapacak Olanlar Ne Gibi İhtiyata Riayet Etmelidir? 

Kitabın birinci kısmı olan hamamlarda sıcak hamamlar, bunların te-
mizlik açısından önemi, soğuk hamamlar, hamamların sıhhi önemleri 
konularında yorumlamalar yapılır. Kitabın ikinci kısmında ise deniz su-
yunun özellikleri, deniz havası, denize girmenin koşulları, denize girer-
ken dikkat edilecek noktalar ve deniz hamamları hakkında detaylı bilgi-
ler vardır. 

Dr. Salahaddin Ali, deniz havası ve suyunun önemine kısaca değin-
dikten sonra hamamların yararları ve öneminden söz eder. Salahaddin 
Ali, hamamların suların hararet derecesine göre, sıcak, ılık ve soğuk ol-
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mak üzere üç önemli sınıfa ayrıldığını yazar ve şu bilgileri verir: “Sıcak 
hamamlar, suları santigrat hesabıyla 45 hararet derecesinde bulunan ha-
mamlar olup nezafet ve taharete (temizliğe) hizmet ederler. Sıfır derece ile 
yirmi derece arasında bulunanlar, deniz hamamları, soğuk hamamlar sı-
nıfına dahildir. Hamamlar ister soğuk, ister sıcak olsun tabii, sanai olmak 
üzere iki türlüdürler.” 

Yazar ayrıca ısılarına göre hamam çeşitlerinden ve özelliklerinden de 
söz eder ve sıcak ve soğuk hamamlara değinir: 

“Sıcak hamamlar, ekseriyetle sanai olarak her memlekette yapılabi-

lir. Bazı memalikde (ülkelerde) tesadüf edilen kaplıcalar ise tabii sı-

cak hamamlardandır. Sıcak ve soğuk hamamların vücud-u beşere 

(insan vücuduna) tesiratı yekdiğerine zıt olup sıcak ile soğuğun cildi-

mize ne yaptıklarını bilmek lazımdır. Hususiyle yapılacak soğuk su 

banyosunun derece-i hararetini (ısı derecesini), müddetini, adedini, 

velhasıl kaffe-i tefrikatını (özelliklerini) aile tabibine müracaatla mua-

yene ettirmeksizin yapmak muvafık-i sıhhat değlidir (sağlığa uygun 

değildir). Sıcak hamamlar, nezafet-i bedeniyenin (beden temizliğinin) 

en büyük vasıtası olup bunsuz sıhhatin idamesi (sürdürülmesi) müm-

kün olamaz ve birçok hastalıklar zuhure gelir. Sıhhatlerini devam et-

tirmek isteyenler nezafet (temizlik) hususunda katiyen ihmal göster-

memelidir. Velhasıl sıhhatin muhafazası için istihmamın (hamama 

girme) büyük ehemmiyeti vardır. İstihmam iki türlü icra edilir. Birinci-

si banyo tarzında suya girilir. İkincisi su dökülerek icra edilir. Banyo-

lara girmek ya tamamen ya da mevzii olur. Kamilen banyoya girilir-

se, tamamen banyo, yalnız vücudun bir kısmı banyo edilirse mevzii 

banyo denir. Bu da banyo yapılan yere göre isim olarak, kol, el, ayak 

banyoları tesmiye olunur (isimlenir.)” 

Dr. Salahaddin Ali, bu arada sıcak hamamların sağlığa yararlarından 

da söz eder: 

“Banyolar azada (uzuvlarda) kanın toplanmasına mani olur. Azayı 

dahiliyeye (iç organlara) intizam verir. Bu sebeple banyoların tesiri 

yalnız haricidir, yalnız cild istifade eder zannolunmamalıdır. Azayı 

hariciye (bedenin dışı) kadar azayı dahiliye de yani vücudun içindeki 

azalar da pek ziyade istifade eder. 

Banyolar, vücud için en sade, en güzel, gayet müessir (etkili) bir de-

vadır. Banyolara mevaddı tıbbiye ilâvesinde (tıbbi maddeler) tesiri 

kat kat tezayid (artar) ve hususi istifade maksadıyla banyo suyunun 

içine birtakım ilaçlar ilave edilir ve ilave edilen ilaçların cinsine göre 

vücud ondan istifade eder. Alaturka hamamlar istihmamın ikinci sı-

nıfından olup taharet ve nezafete (temizliğe) diğerinden ziyade ve her 

mevsimde de kabili tatbikdir. Cilde temas eden suyun durmadan de-
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ğişmesinden dolayı su dökünme tarzındaki kullanımın banyodan da-

ha ziyade fevaidi sıhhiyesi mevcuttur. Haftada veya onbeş günde bir 

kere bu tarzda istihmam edilerek (kullanılarak) vücudun kirini temiz-

lemeli, sair zamanlarda ise banyo yapmalıdır. Tahareti bedeniye (be-

den temizliği) için en âlâ olan hamam sıcak olanlardır. Suyunun de-

rece-i harareti 35-40 santigrad ve hamam ittihaz edilen mahalde 18-

20 derece santigradda bulunmalıdır ve bu dereceleri tecavüz etme-

melidir.”2 

Yazar, sıcak hamamların diğer yararlarına da kitabında değinir:  

“Sıcak hamamlar vücudumuzda terakim eden (gelişen) fena kokulu 

ve hastalık tahmillerini (mikroplarını) havi muzır bir tabakanın imha-

sına ve cildimizin mesamatını kapayarak vezaifi cildiyeyi muattıl  bı-

rakan (engelleyen) toz, toprak ve terden mütehassıl (oluşan) mevaddı 

muzırriye (zararlı maddeler) ve emlahı madeniyenin (madensel tuz-

lar) def’ini sağlar. Bu suretle vezaifi teneffüsiyeye (solunum görevleri-

ne) hizmet eden cildimizin vazifesini ifa edebilmesi ve vücudun bir sı-

kıntı ve ıztırap içinde kalmaması velhasıl sıhhatin devamı mümkün 

olur. Sıcak hamamlar vücuda hararet verir, bedenimizin merkezinde-

ki kanı muhite sevk eder. Faal-i teneffüs (solunum) ve deveranı dem 

(kan deveranı) şiddetlenir, vücudu temizleyerek vezaifi cildiyenin (cil-

din görevlerinin) yoluna girmesine ve terin kolaylıkla ifraz olunması-

na hizmet eder. Kırk dereceden fazla olan sıcak su ile kullanımda 

kalp ve akciğerlerinden muztarip olanların dikkat edecekleri noktalar 

vardır. Yemekden sonra hamam hususiyle ihtiyarlar için, kanın di-

mağa hücumuyla nuzullere (felçlere) sebeb olacağından sıcak ha-

mamlarda pek durmamalıdır. Ziyade durdukları takdirde hamam ih-

tiyarların kuvveti fecailerine (kuvvetin azalması) sebeb olur. Fena ne-

ticelere meydan vermemek için mutedilane hareket etmelidir. 

Sıcak hamamlarda maatteesüf her ferdin bilmeyerek icra ettiği bir 

hal vardır ki o da lüzumlu lüzumsuz müteaddid defalar hamamın sı-

caklığından soğukluğuna girilip çıkılması keyfiyetidir. Bu dikkatsizlik 

birçok ve vahim hastalıkların tevlidine (olmasına) sebeb olur. Onun 

için hamama girecek kimseler bazı ihtiyaçlarını evvelce düşünerek 

tamamiyle ifa ettikten sonra hamamdaki banyo tamamlanıncaya ka-

dar çıkmamak şartiyle girmelidirler.” 

Dr. Salahaddin Ali, soğuk hamamların ve banyoların yararları, kulla-
nımları ve zararları hakkında da bilgiler verir: 

“Soğuk Hamamlar ve Banyolar, sıcak hamamların etkisinin tamamen 

aksinedir. Soğuk sulara girilince veyahut denize atılır atılmaz soğuk, 
                                                           
2 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 2-5. 
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damarlarla asabı cildiye üzerine tesir ederek umumu bedende (bede-

nin genelinde) bir titreme, bir ürperme hasıl eder, nefes tutulur gibi 

bir his olur. Ciğerler birbirine çarpar, deri sararır. Eğer vücut evvelce 

ziyade ısınmış ise bu hal daha şiddetle vaki olur. Vücudun ter ifrazı-

na mahsus olan faaliyeti kesilir. Bu haletin cümlesi kanın soğuğun 

tesirinde merkeze toplanmasından ileri gelir ki umumi bir soğukluk 

hissi olur. Bir müddet sonra kan yavaş yavaş merkezden muhite (be-

den çevresine) hücum etmeğe başlayarak kan deveranı hızlanır. Na-

bız kuvvetlenir, darlanan teneffüs genişler, rengi uçmuş olan cilt kı-

zarır. Velhasıl bütün vezaif-i bedeniye (beden görevleri) faaliyet-i ta-

biiyesini (doğal faaliyetini) ahz eder (gösterir). Soğuk su banyolarında 

ve deniz hamamlarında sıhhat için aranılan nokta da işte budur. Be-

denimizin her noktasında el ve ayak parmaklarımızın nihayetine ka-

dar durmadan deveran eden kanın soğuk suyun tesiriyle merkeze 

gitmesiyle cildin soluk bir renk alması keyfiyetine tesir denildiği gibi, 

bir müddet sonra beden sathına tekrar avdet ederek cildin tekrar kır-

mızılık kesb etmesine de reaksiyon-aksi tesir denir. Bu reaksiyonun 

sürat ve şiddeti denize girenlerin sıhhi durumuna göre değişir. İşte 

soğuk su ile banyo edenlerle denize girenlerin banyolardan hakkıyla 

istifade ve hastalanmamaları için bu iki tesirin ne suretle olduğunu 

bilmeleri ve ona göre hareket etmeleri lazımdır.” 

Yine aynı yazar, soğuk sularda banyo yapmak için dikkat edilecek 
hususları da şöyle bildirir: 

“Soğuk sularda banyo etmek için suya birden bire girmeli, üşüme ve 

titreme hissolunduğu zaman ve hatta titreme gelmeden evvel derhal 

çıkmalıdır. Soğuk suya giren üşüme hissederse ve şayet parmakları 

ve dudakları on dakikaya kadar morarmış bulunursa soğuk böyle in-

sanın bedenine faydalı değildir ve zarar verir. 

Vücud terli olduğu halde korunmadan soğuk suya, denize girmek 

mümkün ise de buna herkes cesaret edemez. Aksi tesir husule gele-

ceği için mahzuru yok ise de herhalde ihtiyatlı davranmak gerekir. 

Bunların tam ve sıhhi bir surette olması için de hava, su ve beden 

hararetleri arasında fazla bir fark bulunmamalıdır. Vücud, sudan sı-

cak, su, havadan soğuk olmamalıdır ki girildiği zaman suyun beden-

de bir tesiri görülsün. Bugün tababet (tıp) ateşli tifolu bir hastanın so-

ğuk suya daldırılması hususunu bile kabul etmiştir. 

Soğuk su banyoları, şiddetli humma, çırpınma, sayıklama, uykusuz-

luk gibi hastalıklarda gayet tesirlidir. Dahilen alınan ilaçlardan daha 

ziyade faidesi (faydası) görülür. Çünkü alınacak ilaçları ekseriyetle 

hastanın midesi kabul etmez, mide bozulur, doğrudan doğruya sinir-

lere tesir ederek onları da bozar, deveranı demi (kan dolaşımını) za-

yıflatır, idrarın miktarını azaltır, karaciğeri bozar. Kanın esas madde-
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si olan ve rengimizin kırmızılığını veren alyuvarları ve hariçten vücu-

dumuza dahil olan mikroplara hücum ve onlarla mücadele ederek 

mahvolmalarına sebep olan akyuvarları tahrib eder. Vücudumuzda 

zehirli maddelerin yanması fiilini azaltır. 

Su banyoları vücudu sarsmadığı gibi tesiri de büsbütün başka olma-

sından dolayı faidesi (faydası) vardır. Vücud için en sade, en güzel 

ve gayet müessir (tesirli) devadır. Zayıflatyan sinirler cidden istifade 

eder. Kalp ve azalar (organlar) kuvvetlenir, iştiha açılır, beyinleri yor-

gun düşmüş kimselerin yorgun dimağlarını kuvvetlendirir. Bu sebeb-

le zihnen pek meşgul olanlara ve oturarak iş görenlere pek faydalı ve 

tesirlidir. Hele sinir ağrılarında soğuk su banyosunun faidesi (fayda-

sı) pek büyüktür. Soğuk su duran demi (kanı) süratlendirir. Vücud 

kuvvetlendikten başka güzellenir. İdrarın miktarını arttırır, cilt vasıta-

sıyla olan ifrazatı (salgıyı) ve safra ifrazatını temin eder. Alyuvarların 

faaliyetini arttırır. Velhasıl faydalı tesirleri sayesinde bedenimizin 

kuvvetini arttırdığı gibi hastalıklara karşı olan mukavemetimizin de 

tezyidine (artmasına) ve bazı hastalıkların giderilmesine, mide ve ba-

ğırsakların kuvvetlenmesine ve birçok sebeblerden dolayı meydana 

gelen vücud tembelliğinin giderilmesine hizmet eder.” 

Dr. Salahaddin Ali, soğuk su banyolarının önemini şu sözlerle belirtir: 

“Vücudları gevşemiş ve yıpranmış bulunanlar, bekledikleri şifayı so-

ğuk su banyosundan bulurlar. Yaz ve kış yıkanan, banyo yapmayı 

adet edinen kimseler, daima gençleşirler ve hasta olmazlar. Hususiy-

le geceleri uyku uyuyamayan asabi kimselerin banyo yapmakla tatlı 

ve sakin uykuya daldıkları görülür. 

Herşey sudan hayat bulur. Su olmazsa canlılık ve hayat da olmazdı. 

Bu sebeble soğuk su, insanı yaşatır, kuvvet verir.” 

Yine aynı yazar ılık banyoların herkes ve her vücut için en uygun 
banyo olduğuna değinir: “Ilık banyolar, banyo sularının hararet derecesi 
30-35 derece olanlardır. Bu nevi banyo her yaşta bulunanlara tatbik edile-
bilir. Tesiri hemen hemen soğuk banyoların tesiri gibidir. Soğuk ve sıcak 
banyolar tavsiye edilemediği vakit ılık banyolara müracaat edilir.”3 

Dr. Salahaddin Ali, bir memleketin sağlığı için beden temizliğine dikkat 
edilmesi ve bu nedenle ucuz, sıhhi duşlar, hamamlar ve deniz hamamları 
yapılması gerektiğine de sık sık yazısında değinmektedir. Ayrıca hamamla-
rın temizliği de çok önemli olup buraların denetlenmesi ve bazı kurallara 
dikkat edilmesi de çok önemlidir. Yazar bu konuda şunları yazmaktadır: 

“İstanbul’da bazı yerlerde erkeklere ve kadınlara mahsus ayrı ayrı 

hamamlar bulunur. Bir günde sabahleyin erkeklere, öğleden sonra 
                                                           
3 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 6-10. 
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kadınlara ait olan hamamlar da vardır. Erkekler çıkar çıkmaz bilâ-

fasıla (ara vermeden) kadınların girmesi ve bazan henüz erkekler 

hamamda iken kadınların gelip boğça (bohça) ile beklemesi ahlak 

cihetiyle çirkin olduğu gibi temizlikden de uzaktır. Her şeyden önce 

en birinci ıslahat bu vaziyetin giderilmesidir. Maalesef hamamları-

mızın bazıları kötü durumda ve hıfzısıhhaya (hijyene) aykırı şartlar-

da bulunur. Herhangi bir hamama girildiğinde saf hava yerine ay-

larca, senelerce ve belki inşa edildiği zaman içinde kalmış olan kö-

tü havanın teneffüs edildiği ve su buharıyla dolu bir halde bulundu-

ğu ve kötü kokunun hiç eksik olmadığı ve sıcaklığın haddinden faz-

la olduğu görülür. İşte böyle bir vasat (ortam) vücudu fevkalade yo-

rar, burada yıkanılıp dışarıya çıkıldığı zaman korunulacak mahal, 

hususiyle kış mevsiminde içerisiyle taban tabana zıt bir halde so-

ğuktur. Bu halde soğuk algınlıkları, zatürre, zatülcenb hemen hazır-

dır denilebilir. 

Hamama girildikde oturacağınız mahallin, tutacağınız peştemalın, 

elinize alacağınız tasın, sarf olunacak suyun, yıkanılacak kurnanın 

ne kadar temiz olduğu belli değildir. Oturacağınız mahalde bırakılan 

peştemala, terk edilen tasa, nakil olunan kurnaya dökülen sari (bu-

laşıcı) hastalık mikroplarının tesirlerine mani olacak hangi tedbir ha-

mamlarda icra olunur?”  

Dr. Salahaddin Ali, birçok hamamda bu önlemlerin alınmadığını bildi-
rir ve bu önlemlerin çok nadir olarak alındığını ifade eder. Yazar, bu ko-
nuda şöyle demektedir: 

“Herhangi hamama girilse pek nadir olarak takımların temizlerine te-

sadüf olunur. Bu da nazarı dikkatimizi çeken en nazik, en mühim 

noktalardan biridir. Kurulanmak için sarıldığımız havlular ve çama-

şırları koyduğumuz keçeler mutlaka temiz olmalıdır. Temizlenmiş 

farzettiğimiz havlularla şahısdan şahısa dolaşan havlularla sarın-

mak ve kurulanmak elbette sıhhate uygun değildir. Emrazı sâriye 

(bulaşıcı hastalık) mübtelalarından birine evvelce sarılmış olan bir 

havlu ile hastalık geçebiliyor. Bu hastalıklar hamamlardan sıhhatlile-

re geçer. Bu hastalıklara yakalanmış insanlar tedavi için hamama 

gelmeğe de mecburdurlar. Onların kullandıkları havluları, peştemal-

ları, bohçaları sağlam şahıslarda kullanmayıp iyice ısıtılmış sodalı 

sularda uzun müddet kullandıktan sonra kullanarak bu gibi hasta-

lıkların az çok önü alınmış olur. Halbuki bizim hamamlarda bu cihete 

hemen hiç ehemmiyet verilmez. Emrazı sâriyenin (bulaşıcı hastalıkla-

rın) nakline sebeb olan bir vasıta da usturalardır. Cehalet pek fena-

dır. Cahil hamacılarımız arasında ise ustura pis tutmaz itikadı var-

dır. Ne felaket!” 

Yazar, ayrıca hamamlarda bitlenmeye de dikkati çeker: 
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“Hamamlarda en ziyade korkulacak bir mesele daha vardır ki o da 

bitlenmektir. Bit emrazı sâriyenin (bulaşıcı hastalıkların) nakline en 

birinci vasıtadır. Hususiyle lekeli humma denilen hastalık, insan vü-

cuduna bitten geçtiği fenni tetkikat neticesinde anlaşılmıştır. Hastalı-

ğın ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyen yoktur. Hamamlarda içilen 

su ve nargileden gelecek zararlar da ehemmiyetlidir. Hamamlarda su 

o kadar bol olmakla beraber kahve ocaklarına dikkat edecek olursa-

nız kirli olan fincanları pis bir çömlek içinde yıkarlar. Bu adetten ha-

mamcıların ve hatta kahvecilerin vazgeçmedikleri görülür.” 

Dr. Salahaddin Ali, hamamları günde birkaç kez temizlik maddeleri ile 
yıkamanın sağlık gereği olduğuna değinir ve hamam ücretlerinin de büt-
çelere uygun olmasını şöyle anlatır: 

“Memleketimizde nazarı dikkati celb bir mühim mesele daha vardır ki 

o da taharet ve nezafet (temizlik) için girilen sıcak hamamlarla deniz 

hamamlarından alınan ücretin haddinden ziyade fahiş olması keyfi-

yetidir. Denize girmek mevsimi geldiği zaman gazetelerin havadis-i 

müteferrika sütunlarında boğularak vefat etmiş kelimesine pek çok 

tesadüf edilmekte olduğu herkesce malumdur. Bunun sebebi evvelce 

arz ettiğim gibi ücretin ziyadeliği sebebiyle çocuklar, ameleler ve fakir 

kimselerin deniz hamamlarına girmek ihtiyacını hissettikleri zaman 

bilmecburiye (mecburi olarak) açıkta ve tenha mahallerde denize gir-

meleridir. Açıkta denize girmenin boğulmalara, hava cereyanına ma-

ruz kalma sonucu soğuk almalara, sam vurmalarına ve denizlerin 

altları temiz bulunmadığından ayak kesilmelerine ve binnetice vahim 

arazlara sebebiyet verdiği görülmektedir. Bazen de elbise ve paraları 

kamilen salınub çırılçıplak kalırlar. Bu hâlete nihayet vermek için ha-

mam sahipleri bu fahiş ücreti azaltmaları ve sıhhate hizmet etmeleri 

gerekir. Bu saydığımız zararları belediyenin olanca kudret ve faaliye-

tile men etmesi lazımdır.” 

Türkiye’de kaplıcalarla ilgili ilk kanun ise 1926’da yayınlandı. Bu ka-
nun kaplıcaların tesisatı hakkında maddeler içerir.4 

Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı 
Hakkında Kanun No: 927 

Kabul Tarihi: 10/06/1926 
Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 30/06/1926 
Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 408 
Madde 1 - Elyevm mekşuf sıcak ve soğuk maden sularının istismarı 

imtiyazı maadin idaresi heyeti fenniyesince kaybedilecek hudud dahilin-
                                                           
4 1926 tarihli ve 927 sayılı “Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı İle Kaplıcalar Tesisatı 
Hakkında Kanun.” 
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de olmak üzere, 12 Nisan 1341 tarihli kanun mucibince maadini mekşu-
fe misillü ihale olunur. 

Madde 2 - Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudud dahilinde 
hakiki ve hükmi eşhasa ait olarak halen mevcut hukuk ve menafi ile im-
tiyazın işletilmesine muktazi arazi ve üzerindeki mebani değer bedeli ve-
rilmek suretiyle sahibi imtiyaz ile alakadarları arasında birriza takvim ve 
tesbit edilerek alınamadığı takdirde Ticaret Vekaleti’nce bu hukuk, menafi 
ve arazinin İstimlak Kanunu’na tevfikan istimlakine mezuniyet verilir. 

Muamelei istimlakiye neticesinde takarrür edecek bedeli, sahipleri 
nakden alabilecekleri gibi arzu ederlerse imtiyazı işletecek olan Türk 
Anonim Şirketi müessis ve hisse senedatından tercihan almak suretinde 
de istimal edebilirler. İmtiyaz hududu dahilinde olup sahibi imtiyaz tara-
fından temellük edilmeyen hukuk, menafi ve arazi ashabının hakkı isti-
fadeleri bakidir. 

Madde 3 - Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudud dahilin-
deki şehir ve kasabalar ile sahipli ve sahipsiz arazide sahibi imtiyaz yeni-
den her türlü sıcak ve soğuk maden suları taharri edebilir. Ancak bu ta-
harriyat sebebiyle, sahibi imtiyaz, vukua getirilecek zarar ve ziyanın taz-
minine mecburdur. 

Madde 4 - Birinci madde mucibince ihale edilecek imtiyazın işletilme-
si için sahibi imtiyaz tarafından ihale tarihinden itibaren beş seneye ka-
dar memaliki ecnebiyeden ithal edilecek inşa ve tesis levazımı, Ticaret 
Vekaleti’nin tasdikı ile gümrük resminden muafen imrar olunur. 

Madde 5 - Birinci madde mucibince imtiyazı verilen hudut dahilinde-
ki araziden yalnız resmi mukarrer alınıp rüsumu nisbiye istifa edilmez. 
İmtiyazın işletilmesi için sahibi imtiyaz tarafından vücude getirilecek te-
sisat on sene müddetle, musakafat, ihale tarihinden itibaren beş sene 
müddetle sahibi imtiyaz, işbu imtiyazın işletilmesinden dolayı kazanç 
vergisinden muaftır. 

Madde 6 - İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 7 - İşbu kanunun ahkâmını icraya Adliye, Maliye ve Ticaret 

Vekilleri memurdur. 
Ek Madde 1 
Maden suyu imtiyaz sahipleri İktisat ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekaletlerince müştereken tensip edilen evsafa muvafık olmak üzere fen-
ni ve sıhhi tesisat yaptıkları takdirde dahilde mümasili yapılıncaya kadar 
hariçten getirecekleri membaa mahsus soğuk damga işaretli boş maden 
suyu şişelerinden gümrük resmi ve muamele vergisi alınmaz. 

Yukarı ki fıkra mucibince hariçten getirilecek veya dahilde toplanıp 
tekrar doldurulmak üzere membaına gönderilecek boş şişeler ile memba-
da maden suyu doldurularak muhtelif mahallere sevkolunacak dolu şi-
şelerin Devlet Demir ve Denizyolları vesaitiyle yapılacak nakliyatından 
cari tenzilatlı tarifeler üzerinden azami yüzde elli ücret alınır. 
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Ek Madde 2 
Bu şişelere diğer ticaret ve sanat müesseseleri tarafından imal edilen 

maddeler konup satılamaz. Bu hüküm hilafında hareket edenlerin şişe-
lerine içindekilerle beraber el konulur ve sorumlularına beher şişe için 
on iki milyon lira idari para cezası verilir, el konulan şişelerin içindeki-
lerle beraber müsaderesine sulh ceza mahkemesince karar verilir. 

(Ek fıkra: 24/04/2003 - 4854 S.K./5. md.) Bu kanunda yazılı olan 
idari para cezaları o yerin en büyük mülki amiri tarafından verilir. Veri-
len idari para cezalarına dair kararlar ilgililere 11/02/1959 tarihli ve 
7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara 
karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mah-
kemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilme-
sini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret gö-
rülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede so-
nuçlandırılır. Bu kanuna göre verilen idari para cezaları 21/07/1953 ta-
rihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
hükümlerine göre tahsil olunur. 

Ek Madde 3 
927 sayılı kanun mucibince ihale edilmiş ve ihale tarihinden itibaren 

bu kanunun dördüncü maddesindeki beş senelik tesis müddeti geçme-
miş olan müesseselerin tesis müddetleri sekiz seneye çıkarılmıştır. 

Ek Madde 4 
Bu kanunun neşrinden evvel ihale edilmiş olupta ihale tarihinden iti-

baren sekiz sene geçmemiş bulunan müeseseler de bu hükümden istifa-
de ederler. 

Ek Madde 5 - (Değişik madde: 24/05/1957-6977/1 md.) 
İçmeye ve yıkanmaya mahsus olup halen mekşuf veya henüz keşfedil-

memiş şifalı sıcak ve soğuk maden sularının rüsum ve temettü hisseleri 
vilayet hususi idarelerine aittir. Hususi idareler bu suları doğrudan doğ-
ruya işletebilecekleri gibi, taliplerine işletme ruhsatnamesi vermek sure-
tiyle ihale de edebilirler. Hususi idarelerce işletilmek istenilmiyen veya 
ihale edilmeyenlerin rüsum ve temettü hisseleri vilayetçe belediyelere, 
köylere devredilebilir. 

Bu sulardan terkibi itibariyle kıymetli veya mevkii bakımından ehem-
miyetli olanlar lüzum görüldüğü takdirde doğrudan doğruya Devletçe iş-
letilebileceği gibi imtiyaz suretiyle taliplerine de ihale edilebilirler. Bu hu-
susta 927 sayılı kanun hükümleri caridir. Bu kanunun neşrinden evvel 
gerek hususi kanunlarla ve gerek imtiyaz suretiyle hakiki veya hükmi 
şahıslara verilmiş olan haklar mahfuzdur. 

(Üçüncü fıkra iptal: Anayasa Mahkemesi’nin 16/02/1965 tarih ve E. 
1963/126, K. 1965/7 sayılı kararı ile.) 

Bu idareler bu suların mülkiyetini hakiki ve hükmi şahıslara devir ve 
temlik edemezler. 
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İçmeye ve yıkanmaya mahsus bütün sıcak veya soğuk şifalı maden 
sularının işletilmesi ve sıhhi murakabesi hususunda 1593 sayılı Umumi 
Hıfzısıhha Kanunu hükümleri tatbik olunur. 

Bu suretle her türlü tesisatın yapılmasından evvel Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti’ne müracaat olunur. 

Dr. Salahaddin Ali, kitabın ikinci bölümünde, Deniz Banyoları hak-
kında da bilgiler verir:5 “Deniz Havası ve Banyosunun Fevaid ve Şera-
it-i Sıhhiyesi (Faydaları): Gerek deniz havasının ve gerekse deniz ban-
yosunun sıhhate büyük faydası vardır. Sıhhatinin muhafazasını ve vücu-
dunun dış tesirlere karşı kuvvetini arttırmak isteyenler, gerek kendisini ve 
gerekse ailesini bir tabibe müracaatla deniz havası ve banyosundan isti-
fade etmelidirler.” 

Yazar, deniz havasının yararlarına değinir: 

“Deniz havası kara havasından daha saf, daha ve temiz ve daha 

sağlam olmakla beraber toz ve toprakdan uzak ve uyarıcı olup insanı 

kuvvetlendirir. Kan deveranını hızlandırır ve vücuda hayat ve kuvvet 

verir. Deniz hava ve banyosu, vücudları zayıf düşmüş çocukların işti-

hasını arttırır, hazım faaliyetini kolaylaştırır. Aynı zamanda sinirlere 

kuvvet ve canlılık verir ve neşvünemalarına (gelişmelerine) yardım 

eder. Hatta birkaç haftada çocuğu tanınmayacak dereceye getirir. 

Kemik hastalığına duçar olanlarla sıracalı, zayıf ve kansız çocuklar 

deniz havasından ve banyosundan pek ziyade istifade ederler. Deniz 

kenarlarında hava mülayim, müessir ve insana hayat için lazım olan 

müvellid ül humûza (oksijen)yı taşır. Deniz banyosundan pek ziyade 

istifade edilir. Orada yaşayan büyükler ve çocuklar, deniz havasının 

saf ve sağlam ve kuvvetli olmasından dolayı daima sağlam ve gür-

büz olurlar. Fakat deniz havasına alışmak şarttır.” 

Dr. Salahaddin Ali, deniz suyunun bileşimi hakkında da bilgiler verir: 

“Deniz Suyu ve Terkibi : Deniz havasında vücuda faydası büyük 

olan iyot, brom, klor sodium (tuz), ozon gibi birçok cisimlerin zerreleri, 

yani küçük taneleri bulunduğu gibi deniz suyunda dahi münhal hal-

de muhtelif emlahı madeniye (madeni tuzlar) mevcuddur. Deniz, sat-

hı arzın (dünyanın) dörtte üçünü teşkil eder. Deniz, arzda (dünyada) 

cereyan ve cevelan eden bütün suların menbaıdır (kaynağı). Deniz 

suları aslen miyahı madeniyeden (madeni sular) ibaret olup maden 

sularının tuzlu sınıfına dahil ve içilemez. Deniz suyunun terkibinde 

birçok cisim mevcud olup bunların bir kısmı madeni, bir kısmı da ne-

batidir. Yosunlar, bu sınıfa mensupdur. Deniz suyunun terkibinde 

emlahı madeniyenin (madeni tuzlar) çok bulunmasından dolayı lez-

zeti tuzlu ve acıdır. Deniz suları pek çok unsuru havi olup bir litresin-
                                                           
5 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 11-20. 
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de büyük kısmı su olmak üzere klor sodium (adi tuz) olmak üzere 30-

35 gram kadar muhtelif emlahı madeniye (madeni tuzlar) mevcuttur. 

Klor sodyumdan başka klor potasyum, klor mağnezyum, dalgalarla 

sahilden alınan karbonit kalsiyum, amonyum, mağnezyum, potas-

yum ve sodium gibi emlahı madeniyeyi (madeni tuzlar) ve bunlardan 

başka mahlul (sıvı) halinde cüzi (az) miktarda iyot, brom mürekkebat-

ları (bileşikleri), kükürt, fosfor, demir gibi cisimlerden başka keza 

mahlul (sıvı) halinde müvellid ül humûza (oksijen), azot, karbonik asit 

ve mevkie göre değişmek üzere gayet az miktarda organik maddeyi 

havidir. Deniz sularında bulunan gazların aralarındaki nisbet derinli-

ğe göre değişir. Derine gidildikçe hamız-ı karbonun (karbonik asit) 

miktarı çoğalarak azot ve müvellid ül humûza (oksijen) miktarı 

azalır.” 

Yazar bu küçük kitabında 1000 gram deniz suyundaki maddeleri de 
şöyle listeler:6 

 (Gram ile Miktarı) 
Saf Su 965 
Klor sodyum   27 
Klor Potasyum 0.70 
Klor Mağnezyum 3.50 
Mağnezyum Sulfat 2.30 
Kalsiyum Sulfat 1.40 
Kalsiyum Karbonat    0.3 
Potasyum Bromür 0.05 
Mağnezyum Bromür 0.02 
Potasyum İyodür Gayet cüz’I (az) miktarda 
Organik Maddeler Gayet cüz’I (az) miktarda 
------------------------------------------------------------- 
 1000 

Dr. Salahaddin Ali, bu tabloya göre deniz suyunun tatlı suya göre da-
ha sağlıklı olduğunu ve bileşiminin, denizlere, iklime ve aynı denizde su-
yun alındığı bölgeye göre terkibinin değişebileceğini bildirmektedir. Deniz 
suyu, bileşimindeki sodyum klorür nedeniyle diğer sulardan farklıdır ve 
bu nedenle çok tuzludur ve tuz oranı bulunulan yere göre değişir.  

Tuz oranı Akdeniz’de 1000’de 30-38 gram iken Karadeniz ve Baltık 
Denizi’nde 5, Hazar Denizi’nde 6 gram kadardır. Yine deniz suyundaki 
tuzların miktarı yerine göre değişmekte olup güney suları kuzey suların-
dan daha tuzludur. Yine bu kitapta Atlas Okyanusu ve Akdeniz’deki de-
niz sularının terkibi de aşağıdadır: 
                                                           
6 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 21-35. 
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Bir Litre Deniz Suyunda Bulunan Maddeler 

 Atlas Okyanusu Akdeniz 
Sodyum Florür 25.10 27.22 
Potasyum Florür 0.50 0.70 
Magnezyum Klorür 3.50 6.14 
Magnezyum Sulfat 5.78 7.02 
Kalsiyum Sulfat 0.13 0.15 
Magnezyum Karbonat 0.18 0.19 
Kalsiyum Karbonat 0.02 0.01 
Potasyum Karbonat 0.23 0.21 
Brom ve İyot Mürekkebatı (Bileşikleri) - - 
Mevaddı Uzviye (Organik Maddeler) - - 
Bir Litrede Bulunan Maddelerin 
Mecmuu (Toplamı) 

35.44 41.64 

Görüldüğü gibi adi sulara nisbetle birçok madeni maddeyi havi olma-
sından dolayı deniz suyu ile banyo yapmak daha iyidir. 

Yazar, deniz suyunun mükemmel bir maden suyu olduğunu, vücuda 
kuvvet sağladığını, deniz manzarasının da insana manevi kuvvet, neşe 
ve zevk verdiğini belirtir. Deniz suyundaki sodyum klorür, gıdalara lezzet 
verir, mide usaresini arttırır ve hazmı kolaylaştırır. Dr. Salahaddin Ali, 
bu konuda şunları yazar: 

“Bedenin tuza son derece ihtiyacı vardır. Tuzsuz insan yaşayamaz. 

Bu ehemmiyete binaen midemizde de tuz imal olunur. Hatta tuz mi-

dede hazmın kolaylıkla olmasını sağlar. Bundan mahrumiyet hazım-

da (sindirim) birtakım arazlara (semptom) sebep olur. İyot denilen 

maddeye gelince, suların çırpıntılarıyla havaya saçılan ve deniz su-

yunda münhal halde bulunan iyot, gayet ince tuz halinde havaya in-

tişar (yayılma) ve teneffüs vasıtasıyla azayı bedene (organizmaya) 

nüfuz ederek bünyeyi ıslah eder. Verem ve sıraca hastalığı olanlarla 

zayıf bünyeli kimseler için şifa verici tesiri sebebiyle esaslı bir deva-

dır. Deniz banyosu yapıldığı vakit bu maddeler suda münhal (ser-

best) olduklarından bedenimizi ihata eden (çevreleyen) cildimizin me-

samatından (deliklerinden) bedene dahil olur. Böylece faydası olur. 

İşte bu fiile imtisası cild (cild emilimi) deniyor. İmtisasın (emilimin) vu-

kua geldiğini anlamak gayet kolaydır. Bir kere denize girmezden ev-

vel tartılıp çıktıktan sonra da tartılacak olursak bir fark görülür ki iş-

te bu fark vücudun imtisas (emilim) derecesini gösterir. Bir suyun ko-

laylıkla imtisası (emilimi), hararet derecesine tabidir. En muvafık (uy-

gun) derece 30-32 santigrattır.” 

Yazar, ayrıca deniz suyunun yoğunluğu hakkında da bilgiler verir. 
Deniz suyu tatlı suya nazaran daha yoğundur. İçinde bulunan maddeler 
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nedeniyle sudan ağırlığı 1,0272’dir. Yine deniz suyunun yoğunluğu ısı 
derecesiyle de değişir. Tatlı su, sıfırın altında 32 derecede donar. Deniz 
suyu ise içindeki maddeler nedeniyle sıfırın altında 28 derecede donar. 
Ayrıca deniz suyunun yoğunluğu mevsimlere göre değişmektedir. Bu 
arada buharlaşma ve donma olayları da deniz suyundaki tuzu arttırır. 

Dr. Salahaddin Ali, deniz suyunun rengi hakkında da bilgiler verir:7 

“Deniz Suyunun Rengi: Deniz suyunun rengi muhtelifdir. Az bir 

miktarı renksiz ve çok miktarı, yani derin yerleri mavi ve sahile yakın 

olan sığ yerleri ise yeşil görülür. Deniz suyu bazı yerlerde içinde bu-

lunan maddeler sebebiyle birkaç renkde görülür. Denizin içindeki ne-

batat (bitkiler), suyun rengini kırmızı, çeşitli haşarat da penbe göste-

rir. Dalgalı bir zamanda deniz suyuna bakacak olursanız dalga hafif 

ise güzel yeşil bir renkte, sert dalgalar varsa mavi veya siyah bir 

renkte görülür. Denizin şeffaflığı muhtelif olup ziyade berrak görülen 

yerler, kutup denizleridir. Kuzey kutbunda seyahat eden gemiciler, 

500 kademeden ziyade derinlikde bulunan hayvanatı vesaireyi bu 

hususdan dolayı tetkik edebilmişlerdir.” 

Kitapta deniz suyunun kokusu hakkında da bilgiler vardır. Deniz, için-
de bulunan hayvani ve bitkisel maddelerden dolayı güzel bir kokuya sahip-
tir. Ancak bu koku, bu şekilde kalmaz. Gerek med ve cezir olayları ve ge-
rekse fırtınalar nedeniyle denizin içindeki maddelerin bir kısmı sahile bıra-
kılır ve bunlar da güneş ısısı ve hava etkisiyle çürüyerek kötü kokular ve-
rir. Nitekim İstanbul’da Haydarpaşa sahili ve Sarayburnu’ndan itibaren 
Bakırköy sahilleri ve Kağıthane derelerine kadar bu koku duyulur. Dr. Sa-
lahaddin Ali, Denizin Derece-i Harareti Isı Derecesi adlı kısımda denizin ısısı 
hakkında da bilgiler verir. Temmuz ve Ağustos’ta sıcak olan deniz suyunun 
ısısı Eylül’de azalır. Isı sabaha, öğle ve akşama göre değişir. Ayrıca denizen 
derinliği de ısıda etkilidir. Atlas Okyanusu’nda yüzeyde 28,1833 metre de-
rinlikde 7.5 derecedir. Deniz sularının ısısı karaya göre daha az değişken-
dir. Deniz suyunun sıcaklığı ülkemizde ortalama 17, 18 derece olur. 

Dr. Salahaddin Ali, denizin ısısı hakkında şu önemli bilgileri de verir:8 

“Deniz geç ısınır ve geç soğur. Hararet derecesi birden bire değişmez. 

Karada güneşin harareti çabuk ısınıp çabuk soğur ve harareti de bir-

den bire değişir. Denizin üzerindeki havanın harareti (ısısı) denizin 

harareti ile dengelidir. Sahillerin havası denizden uzak olan semtle-

rin havasına nisbetle değişkendir. Kara ile deniz arasında munta-

zam olmayan rüzgarlar vardır. Burada deniz havasının harareti ek-

seriya sabittir. Karaların havası ise gündüz güneşin hararetiyle ısı-

narak geceleri soğur. Bu sebeble gündüzleri denizden karaya ve ge-
                                                           
7 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 36-40. 
8 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 41-45. 
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celeri de karadan denize bir hava cereyanı mevcuttur. Akdeniz sahi-

linde ekseriya adalarda görülen bu meltem rüzgarları, bütün sahilde 

eserek sıcak havayı azaltır.” 

Yazar, kitabın Deniz Kıyısında Nöbetle Esen Rüzgarlar kısmında bu 
konuda da bilgiler verir.9 Ekvator bölgesinde karada denize ve denizden 
karaya esen rüzgarlar vardır. Güneşin doğmasından bir süre sonra de-
nizden karaya doğru husule gelen bir rüzgar grub vaktine kadar devam 
eder. Günün sonunda kararın harareti denizen hararetine nisbetle daha 
az olacağından rüzgar bu defa evvelkinin aksine denize doğru bütün ge-
ce eser ve sabahleyin son bulur. Ilık bölgelerde ise en sıcak mevsimde 
esen rüzgarlar varsa da sıcak bölgelerdeki rüzgarlardan daha hafiftir. 

Dr. Salahaddin Ali, bu kitabın Denize Ne İçin Giriyoruz bölümünde ise 
denize girmemizin nedenleri üzerinde durur. Denize serinlemek veya eğ-
lemek için girmenin sonuçları üzerinde duran yazar, bu konularda bilgi-
ler verir. Serinlemek için deniz hamamına girmek faydalı sayılmaz. Bu 
konuda hekim kontrolünden geçmeli ve ondan sonra girmelidir. Çünkü 
yalnızca vakit geçirmek ve serinlemek için girmek zararlı olabilir. Bu ba-
kımdan denize girmek isteyenler daha sonra zarar görmemek için heki-
me başvurmalıdırlar. Denize girmenin de şartları vardır. Yazar denize 
girmenin şartlarını çocuklar ve büyükler açısından şöyle belirtir:  

“Pek küçük yaşta bulunan çocukların denize girmeleri sıhhate uygun 

değildir. Bir-iki yaşındaki çocukları denize sokarak korkutmamalıdır. 

Hususiyle soğuk su banyoları yeni doğan çocuklar için tehlikelidir. 

Dört yaşındakilere banyo yaptırmak mecburiyeti hasıl olduğu takdir-

de 3-4 dakikadan ziyade bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Daha 

aşağı yaştakiler ise denize hiç sokulmamalıdır. Dört yaşından yuka-

rıdaki çocuklar için deniz banyosu ve havası fevkalade iyidir. Pek zi-

yade istifade ederler. Zayıf ve lenfevi olanlar için deniz banyosu çok 

faydalıdır. Banyoyu müteakib çocuğu rüzgardan muhafaza etmek 

şartıyla gezdirmeyi de unutmamalıdır. Soğuk deniz banyosuna ta-

hammül edemeyen çocuklara ılık deniz banyosu yaptırılır. Ilık banyo-

ların tesiri soğuk banyolardan istenen faydaya nisbetle daha az ise 

de iki yaşından aşağı olan çocuklarla kalbinden rahatsız olan veya-

hud derin bir zafiyete uğrayan çocuklara ılık banyo yaptırılır. Çocuk-

lar gibi pek ihtiyar olanların da denize girmelerine katiyen müsaade 

edilmemelidir. 50-60 yaşından sonra denize girmek makbul değildir. 

O senelerde bulunanların harici tesirlere mukavemeti az olduğundan 

ve hususiyle zatürrie ve basura istidadları ziyade bulunacağından 

son derecede dikkat etmelidir. Bunların denize girmeleri ve uzun 

müddet denizde kalmaları, sıhhat bakımından muvafık değildir.” 
                                                           
9 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 46-50. 
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Dr. Salahaddin Ali, denize girmenin diğer koşullarını da sıralar. Yaza-
ra göre, deniz suyunun tesiri için ısısının az olması gerekir. Denizin uzak 
olduğu bazı yerlerde, sun’i (yapay) deniz suyu sağlanabilir. Böylece bunu 
kullanarak denize girilmiş sayılabilinir. Bunun için de bir litre deniz su-
yunda olması gereken tuzlar gram olarak şöyledir: 

20 gram Sodyum Klorür 
2 gram    Magnezyum Klorür 
1 gram    Magnezyum Sulfat 
1 gram    Kalsiyum Klorür 

Tuzları eritmek için sıcak su kullanılmalıdır. Bu arada hekim kontro-
lü olmadan sun’i deniz banyosu yapılmamalıdır. 

Yine ılık denize girenlerde bazan yorgunluk, burun kanaması, cild 
tahrişi, cildde kabarcık ve kaşınma, uyku bozukluğu olabilir. Bu durum-
da hekime başvurulması gerekir. 

Yazar, kitabın “Denize Kimler Girmek İktiza Eder (Gerekir)?” adlı bölü-
münde şunları yazar: 

“Bu mesele hıfzı sıhhat (sağlık) bakımından gayet mühimdir. Deniz 

banyosunun kimlere faydalı, kimlere zararlı olduğunu denize girmek 

isteyenlerin bilmesi gerekir. Denizin fayda ve şifasından dolayı her-

kes girmek ister. Fakat herkes kendi bünyesini bilemez. Denizin za-

rarları da vardır. Hummalı bazı hastalar, çocuklar ve büyükler, he-

kim tavsiyesiyle girebilirler. Ancak bazı kimseler banyoların şifa veri-

ci hassasını dikkate almayarak denize girmezler.” 

Yine Salahaddin Ali, “Deniz Banyosunun Faideleri ve Denizde Banyo 
İle Kabili Tedavi (Tedavisi Kabil) Olan Emrazı Mütenevvie (Çeşitli Hastalık-
lar)” adlı bölümde: 

“Memleketimizin delikanlıları, kızları, kadınları, hele vücutlarını suiis-

timale kaptırarak (kötü kullanarak) zayıf ve bitap düşenler ve uzun 

uzadıya bir hastalıkla zayıflamış, iştihasız, kansız, kuvvetsiz olanlar, 

soğuk sudan ve bilhassa denizden mevsiminde pek ziyade fayda bu-

lurlar. O gibiler üzerinde denize girmek kadar faydalı bir başka ilaç 

yoktur. Bedenimizi takviye etmek için en faydalı vasıtalardan biri de-

nizdir. Zayıf bünyeler, kansız vücutlar için deniz banyosu adeta bir 

iksirdir. Deniz hamamlarımızı gençlerimize tavsiye ederiz. Hususiyle 

yüzmek vücudun azalarını (organlarını) harekete getireceğinden onu 

kuvvetlendirir. Yediklerini hazmedemeyenler ve iştihadan kesilmiş 

olanlar, zihin yorgunluğu bulunanlar, zafiyet geçirenler, ciltleri pörsü-

müş ve yumuşamış, vücutları çarpık, bacakları eğri olanlara, kemik 

hastalığı olanlara, vücutları neşvünemadan (gelişmeden) geri kalmış 

ve yürüyemeyen çocuklara, müzmin sıtmalılara (kronik), romatizmalı-

lara, veremlilere, sıracalılara deniz banyosu hakiki bir iksirdir diye 
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yazar. Bu arada deniz banyosu, güzelleşmek isteyenlere, sinir has-

talığı olanlara da iyidir. Yine vücutları zayıf olan kimseler, deniz ke-

narında gezinerek ve denize yakın yerlerde oturarak deniz havası 

solurlar ve böylece vücutları bundan yararlanır.” 

Kitabın, Deniz Banyosunun Mazarratları (Zararları) (Deniz Banyosuna 
Müsaid Olmayan Hastalıklar adlı bölümünde ise, deniz banyosunun 
hangi rahatsızlıklarda kullanılamayacağı konusu işlenir. Bu durumda 
önce hekime başvurmak gerekir. Kalp rahatsızlıklarında ve felç olma ih-
timali olanlarda, kızıl, kızamık, çiçek gibi mikroplu hastalıkların böbrek-
leri tahriş ederek husule getirdikleri böbrek hastalıklarında, idrarında 
albumin (yumurta akı) bulunanlara ve kansız olanlara, rahim hastalığı 
olanlarda, müzmin (kronik) teneffüs hastalıklı olanlarda, bazı karaciğer 
hastalıklarında deniz banyosu sakıncalı olabilir. Dr. Salahaddin Ali, de-
nize ulaşma konusunda da bilgiler verir. Sahilden uzak yerlerde oturan-
ların bir vasıta ile gitmesi gerekir. Çünkü yorulan kişi aynı zamanda terli 
olacağından denize girmek zararlı olabilir. Çünkü ter çıkarmak kişiyi za-
yıf düşürür ve yorgunluk verir. Bu yüzden denize gireceklerin bir vasıta 
ile sahile varmaları, eğer maddi açıdan buna imkan yoksa deniz kıyısın-
daki bir yakınının evinde misafir kalmaları gerekir. Yazar bu konuda: 
“Servet sahibi olanlar, yalılarda, hususi deniz hamamlarında vücudunu 
yormadan ve ter kaybetmeden banyosunu yapar ve araba ile gidib gelir-
ler.” diye yazmaktadır. Yazara göre, sağlıklı olanlar deniz banyosundan 
önce beş-on dakika jimnastik yapabilirler. Ancak bedenin sıcaklığı terle-
yecek derecede olmamalıdır. Eğer terli ve çok sıcak olan beden soğuk de-
niz suyuna maruz kalırsa böbrek ve karaciğer rahatsızlıkları olabilir. Bu 
bakımdan elbiseyle bir yerde terin kurumasını beklemelidir. 

Dr. Salahaddin Ali, kitabın Deniz Hamamları Nerelerde Yapılmalı ve 
Ne Gibi Şeraiti (Şartları) Haiz Olmalı? bölümünde şunları belirtir: 

“Evvela deniz hamamı inşası için münasip yer bulmalıdır. Lağımların 

denize aktığı yerde deniz hamamı inşa edilemez. İstanbul’daki deniz 

hamamlarından hangisinin sıhhate uygun olduğunu tetkik edelim. 

Kumkapı’ya yakın, Küçükayasofya civarında bir deniz hamamı, 

Kumkapı ile Yenikapı arasında diğer bir hamam ve Samatya’da di-

ğer bir hamam mevcuttur. Bu civarlarda lağımlar tamamiyle denize 

dökülmekte ve hamamlar tamamiyle lağımların ayaklarına karşı ol-

makla beraber oralarda her gün görülen zararlı kokuşma sıhhate za-

rarlıdır. Havanın da biraz şiddetli lodos olması sebebiyle bu mevki-

lerde hamam yapılması muvafık değildir. Çünkü denizde ne kadar 

zararlı madde varsa sahile dökülerek denizi iğrenç bir hale getirir. 

Makrıköy’deki (Bakırköy’deki deniz hamamları, lağımlar uzaklara 

açıldığı için daha temizdir. Makrıköy, Yedikule deniz hamamları 

akıntının mevcudiyeti hasebiyle umumiyetle daha iyicedir.” 
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Yazar kitabında, deniz hamamlarının yapılacağı yerlerle ilgili diğer ba-
zı bilgiler de verir. Köprü ve Haliç’in her iki sahiline deniz hamamı yap-
mak ve oralarda banyo almak oraları kirli olduğundan uygun değildir. 
Kadıköy dışında Maltepe’ye kadar olan sahiller temiz olduklarından de-
niz hamamına elverişlidirler. Rumeli sahilindeki deniz hamamlarına ge-
lince, Beşiktaş, Ortaköy, Bebek ve İstinye koylarındaki deniz hamamları 
kullanıma uygun değildir. Boğaziçi sahilinde deniz hamamı Arnavutköy 
tarafında yapılmalıdır. Adalar’a gelince, buraları hem kullanıma uygun-
dur, hem de havası iyidir. Bu arada deniz hamamları önceden nereye 
kurulmuş ise oraya kurulması uygundur. Yine yapılacak deniz hamam-
larının yerleri şiddetli rüzgara maruz kalmamalıdır. Güneşin devamlı 
olarak tesirine maruz kalmayan, lodosun etkilemediği, lağımların denize 
dökülmediği ve lağımlara yakın olmayan yerlerde yapılmalıdır. Çünkü 
memleketin her yerinde lağımlar denize akmakta ve zararlı maddeler de-
nizi kirletmektedir. Kokuşmuş maddeler, dizanteri, kolera, tifo gibi bazı 
hastalıkların bulaşmasına neden olur. Bu maddeler mikropları yayarlar. 
Deniz sahilinden uzaklaştıkça bunların miktarları azalır. Suların bulaşık 
olmamasına dikkat etmelidir. 

Deniz hamamlarının yapılacağı yer temiz ve suyu saf olmalı ve oranın 
hangi rüzgara maruz olduğu bilinerek hareket etmelidir. Bu arada deniz 
hamamlarının sularının temiz ve doğal olması için kumsalın berrak, düz 
ve geniş olması, derin, sazlık ve kayalık olmaması gerekir. 

Dr. Salahaddin Ali, deniz hamamlarının özelliklerinden de söz eder. 
Yazara göre, deniz hamamları çeşitli şekillerde yapılır. 20. yüzyıl başla-
rında yapılan deniz hamamlarında genel kısımdan başka hücreler vardır 
ki bunlar bir veya birkaç kişiye tahsis olunur. Herkes kendi hücresinde 
yıkanır. Bazı hamamların üstleri açık, bazılarının kapalı ve bazılarının 
altları kumdur. Üstleri açık olanlar güneş görmeleri nedeniyle sıcaktır. 
Kapalı olanlar ise serin ve soğuktur. Deniz hamamlarının ayrı ayrı hüc-
reler tarzında yapılması o dönem için hem ahlak açısından, hem de sağ-
lık bakımından uygundur. Çünkü böylece bulaşıcı cilt hastalığı olanlar 
sağlamlara geçiremezler.10 

Yazar kitabın, Hangi Mevsim, Denize Girmeğe Daha Müsaiddir? adlı 
kısmında: “Her nerede olursa olsun ve nerede bulunursa bulunsun umumi 
halk, mevsiminde denize girmeğe mahsus olan donlarını hazırlayarak ni-
hayet deniz hamamları hazırlanmaya ve ahali birer ikişer koşmağa baş-
larlar.” diye belirtir. Deniz banyosu yapacak kimse deniz banyosu mevsi-
mini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Kış mevsimine nazaran sıcak 
mevsimler denize girmeğe uygundur. Ancak alışmış olanlar yaz ve kış 
denize girebilir. Kışın denize girmek insanı hasta edebilir. Haziran 15’-
den Eylül’ün 15’ine kadar olan zaman banyo için en uygun zamandır. 
                                                           
10 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 51-53. 
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Bu dönemde ortalık ısınarak deniz ve göllerin suları sıcak olduğundan 
denizin banyo ve havasından faydalanılır. Temmuzda ise hararet fazlala-
şır ve sular iyice ısınmağa başlar. Ağustosta son dereceyi bulur. Eylülde 
hararet yavaş yavaş azalır ve sular soğumaya başlar. Sonuç olarak sene-
nin sıcak mevsimi ortalama 60-70 günden ibaret olup bu zaman içinde 
istifade etmelidir. 

Yazar, “Denize Nasıl Girmelidir?” bölümünde denizde giyilecek kıyafet 
hakkında şu bilgileri verir: 

“Bizim buralarda erkeklerimizin denize girmek için kullandıkları peş-

temal ve dondur. Ancak don seçmekde fayda vardır. Çümkü deniz 

suyu peştemal sıkça dokunduğundan vücudun deniz suyu ile temas 

olayı uzar. Kadınların banyoda giyecekleri elbiseye gelince: bunların 

bir ceket ve don giymeleri lazımdır. Kadın cildinin inceliği sebebiyle 

yosun vesaire gibi herhangi bir şeyden müteessir olmaması lazımdır. 

Velhası denize bir örtü ve kostüm ile girmelidir.” 

Salahaddin Ali, “Günün Hangi Saatinde Denize Girmelidir?” adlı bö-
lümde, deniz havasının ılık ve hararetinin sabit olduğu zaman denize 
girmenin uygun olacağını belirtir. Bazıları günde bir veya iki kere giril-
mesini, bazıları güneşin etkili olmadığı saatlerde ve bazıları da akşam 
üzeri denize girmeyi uygun bulurlar. Yazara göre en uygun zaman öğle-
den sonra üçle beş arasıdır. Sabahları erken yapılan banyolar soğuk ol-
duğundan zararlıdır. Akşam suları ise hava serin olduğundan zararlıdır. 

Yazar, “Denize Aç veya Tok Karnına mı Girmelidir?” adlı kısımda ise 
bu soruya önemli cevaplar verir. Yazara göre denize ne aç ne de tok gir-
melidir. Midenin dolgun olmaması gerekir. Ufak bir kahvaltıdan sonra 
girilebilir. Yenilen şeyleri tamamen hazmetmek gerekir. Bu bakımdan 
deniz banyosu için en uygun ve güzel zaman, yemekten önce veya ye-
mekten 2-3 veya 4 saat sonradır. Özetleyecek olursak ufak bir kahvaltı-
dan sonra denize girmelidir. Bünyeleri zayıf olanlar, kansız kişiler, çay, 
çikolata, et suyu, yumurta gibi faydalı ve hafif gıda almalıdırlar. Banyo-
dan sonra çay içmek uygun ve sağlıklıdır.11 

Kitabın, “Denize Girecek Kimse Birtakım Emraza (Hastalıklara) Giriftar 
Olunmamak (Uğramamak) İçin Ne Gibi Şeraite (Şartlara) Riayet Etmelidir?” 
adlı bölümünde denizin insana zarar vermemesi için gidilen yerde iki üç 
gün istirahat edilmesi gerektiği belirtilir. Soğuk havalarda deniz kenarın-
da çıplak olarak beklememelidir. Zatürrie vb. böyle olur. Denize ya ayak-
ta yavaşça atlamalı veya yavaş yavaş merdivenden inerek suya sür’atle, 
birden bire başına kadar dalmak suretiyle girmelidir. Yavaş hareketlerle 
suya korka korka bakarak alışmak için ayağını sokmak, yüzünü yıka-
mak, dizlerine kadar girmek uygun değildir. 
                                                           
11 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 54-57. 
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Bu arada denize elbisesiz girmeli, havanın pek sıcak zamanlarında 
kolsuz bir fanila ve bir deniz donu giyilmeli, havanın ılık zamanlarında 
ise yalnızca deniz donu kullanmalıdır. Denize girilince devamlı hareket 
etmelidir. Eğer kişi yüze biliyorsa kendisini yormayacak bir yere kadar 
gidilmelidir. Yüzmek bilmeyenler de bir yerde durmayıp bulundukları 
yerde hareket etmelidir. Vücudu fazla yormamalıdır. Beyin üstü baş aşa-
ğı atlamak beyin humması yapabilir. Karın üstüne de atlamamalıdır. Bu 
tarzda atlamalarda şiddetli darbeden dolayı karında iltihap oluşabilir. 
Deniz hamamının derinliği bazan azalırsa vücudun bir noktası yere şid-
detle çarpar ve şahıs suyun yüzüne çıkamadan boğulabilir. Suni dişi 
olanların da denize girmeden önce çıkarmaları gerekir. 

Bu arada uğultu ve hışırtı ile olan kulak hastalıklarında deniz zararlı-
dır. Denize girmeden önce kulağı pamukla tıkamalı, burun ve ağızdan su 
girmemesine dikkat etmelidir. Eğer kulağa ağızdan su kaçmışsa bu su 
geri döner. Kulağa su doğrudan doğruya kaçmış ise temiz bir pamuğu 
1.5 santimetre sokarak temizlemelidir. 

Denize giren insanın vücudunun her tarafının ıslanması, başa kan 
hücum etmemesi için de başı suya birkaç kere daldırmalıdır. Çocuklar 
ve yüzme bilmeyenlerin bu kuralı bilmesi gerekir. Eğer denizde derin bir 
yere rastlanırsa ve yüzme de bilinmiyorsa derhal baş dimdik tutularak 
eller aşağı uzatılmalı, el ve ayaklar merdivenden çıkar gibi hareket ettir-
melidir. Ayrıca deniz banyosundan sonra deniz elbisesiyle durmamalıdır. 

Dr. Salahaddin Ali, kadınların saçlarını banyodan sonra yumuşak ha-
le getirmeleri için her banyodan sonra içine iki kaşık kolonya suyu atıl-
mış temiz su ile saçlarını yıkamaları ve kurutup sık bir tarak ile tarama-
ları gerektiğini de belirtir. 

Denizden çıktıktan sonra hava cereyanına ve güneşe maruz kalma-
dan deniz kenarında veya kahvehanede oturmadan ağır ağır yürüyerek 
kalınan yere yürümelidir. Vücudu kuru havlularla kurulayıp oğuşturma-
lı ve hemen giyinmelidir. Daha sonra süt veya çay içilebilir. Bir süre isti-
rahat etmelidir. 

Dr. Salahaddin Ali, “Banyoda Ne Kadar Müddet Durmalıdır?” adlı bö-
lümde bu konuda da bilgiler verir. Yazar, “Denizden şu kadar bir zaman 
sonra çıkmalıdır denemez. İlk üşümek geldiği zaman çıkmalı denecek olur-
sa daha güzel bir tarif, daha güzel ve iyi bir tavsiye yapılmış olur. Her kim 
olursa olsun banyoda ne kadar müddet kalacağını tabip tayin etmelidir.” 
diyerek bu konuda net açıklamalar yapar. Eğer denizde kalma müddeti 
bilinmiyorsa uzun süre kalmamalı ve beş ile on beş dakika arasında bir 
zaman belirlenmelidir. İlk günlerde 4.5 dakika olmalıdır. Yüzmek on da-
kikayı geçmemelidir. Küçükler beş dakika kalmalıdır. Yaşı ileride olanlar 
az durmalıdır. Denize giren vücut üşür ve dışarı çıkınca ısınır. Vücut 
üşüyünce denizden hemen çıkmalıdır.12 
                                                           
12 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 58-59. 
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Yazar kitabın, “Deniz Banyosu Yapacak Olanlar Ne Gibi İhtiyata (Ku-
rallara) Riayet Etmelidir?” adlı son bölümünde ise ne yemekten sonra ne 
de tamamen aç karnına denize girilmemesi gerektiğini, uzun süre deniz-
de kalınmamasını, yüzme bilmeyenlerin, yüzme bilmeyen birisi olmadık-
ça denize girmemelerini ve derin yerlere ilerlememelerini, yüksek bir yer-
den, beyin, karın, göğüs ve kulak üzerine atlamamalarını belirtir. Dr. Sa-
lahaddin Ali, yüzme hakkında şöyle yazar: 

“Denizin saf ve sağlam havasını alarak vücudun istifadesi için yazın 

deniz kenarlarına gitmeli ve oralarda ikamet etmelidir. Denizde yüz-

mek, sıhhat noktai nazarından en münasip spordur. Yüzmek bir nevi 

jimnastiktir. İnsanın denizlerde, göllerde, nehirlerde birçok tehlikeye 

karşı müdafaa için yüzme bilmenin lüzumunu herkes takdir etmelidir. 

Jimnastik gençler için o kadar elzemdir ki bünyeyi kuvvetlendirmek 

için jimnastikten uygun bir vasıta yoktur. Ancak terlememek ve yo-

rulmamak lazımdır.” 

Yazara göre yüzme çalışılarak öğrenilir. Yüzme aynı zamanda doğuş-
tan olan bir yetenektir. Sahile yakın yerlerde yüzme bilenler daha fazla-
dır. Buralarda insanlar yüzmeyi, en az yürümek ve koşmak kadar iyi bi-
lirler. Çocuklara küçük yaşlarda yüzme öğretilir. Deniz ayrıca uzun sü-
ren kronik bazı hastalıklar içinde bir ilaç görevi görür. Yazar kitabını şu 
sözlerle bitirir: 

“İlimde herşeyin usul ve erkanı olduğu gibi deniz banyosu yapanın 

da sıhhi kurallara uyması gerekir. Deniz hamamlarına girecek olan 

zevatın denize yabancı olmamaları gerekir. Denize hiç girmemiş bulu-

nanlar, deniz kenarlarında gezmeleri ve kendilerince emniyet hasıl 

olup denizden korkuları kalmadığı zaman girmeleri icap eder. Deniz 

mevsiminde sıhhati uygun olanlar sabit bir derecede on-on beş daki-

ka girebilirler.” 

Dr. Salahaddin Ali, görüldüğü gibi hamamların ve deniz banyolarının 
önemini bu kitabında detaylı olarak vermekte ve yararları-zararları ko-
nusunda bilgiler açıklamaktadır.13 

Bilindiği gibi deniz hamamları ilk önceleri Tersane-i Âmire’ye bağlıydı. 
Bu kurum ayrıca denize girilecek açık yerlerin düzenlenmesinden ve de-
niz kazalarıyla boğulmalardan da sorumluydu. Yerel idarelerin oluşma-
sıyla bu görevin Şehremaneti’ne verilmesi düşünüldü. 6 Ekim 1868 ta-
rihli Dersaadet İdare-i Belediye Nizamnamesi’nin 4. maddesiyle “münasib 
mevkilerde deniz hamamları tertip ve teşkiline” belediye yetkili kılındı. 
Ama bu biraz gecikerek gerçekleşme olanağı buldu. 10 Mayıs 1870’de 
Şura-i Devlet Dairesi deniz hamamlarıyla ilgili dört maddelik nizamiye 
                                                           
13 Salahaddin Ali, a.g.e., s. 60-63. 
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layihası hazırlayarak umumi deniz hamamlarının belediye tarafından ve-
rilecek projeler üzerine inşa olunmasını istedi. Bu nizamnameye göre; 
hamamlar taşlık ve uçurum yerlerde olmayacak, dört kadem derinliği aş-
mayacak, havuzları ızgarasız ve hücreler korunaklı olacak, akıntılı yer-
lerde hususi ve umumi hamamlar yapılmayacak, yalılara mahsus özel 
hamamların derinliği iki buçuk kademden fazla olan yerde ise altı ızga-
ralı olacaktı.14 

Ayrıca aynı nizamnameye göre İstanbul ve çevresi sahillerde hamam 
yapılacak mahaller, her sene inşasından iki ay evvel özel evrak ve gazete-
lerle belediye tarafından ilan edilecekti. Hamamlar dışında sahillerde de-
nize girenler cezalandırılacak, deniz hamamlarının idare ve imali beledi-
ye tarafından yapılacaktı.15 

Ama o dönemlerdeki deniz hamamlarının durumu pek iyi değildi. Her 
ne kadar nizamnamelerde koşullar açıkça belirtiliyorsa da buna uyul-
muyor, derme çatma, can güvenliğini hiçe sayan deniz hamamları yapılı-
yordu. Üstelik var olan deniz hamamlarının sayısı da, artan nüfusun de-
niz banyosu gereksinimlerini karşılamaktan bir hayli uzaktı.16 

Şehremaneti bu ihtiyacı karşılamak için 28 Eylül 1870’de İstanbul, 
Kadıköy, Adalar ve Boğaziçi’nde 21 adet erkek, 5 adet de kadınlara mah-
sus 26 hamamın yapılmasını kararlaştırdı. Kadıköy, Salacak, Büyükada, 
Çatladıkapı, Yenikapı’da kadın ve erkeklere ayrılmış ikişer, Heybeliada, 
Üsküdar, Mumhane İskelesi, Beylerbeyi Havuzbaşı İskelesi, Paşabahçe, 
Büyükdere, Tarabya, Bebek, Kuruçeşme, Ortaköy, Beşiktaş, Kabataş, 
Salıpazarı, Köprü, Eski Köprü, Makriköy, Ayasofya’da birer adet erkek 
deniz hamamı açılacaktı. Şehremaneti hamamlarla ilgili tüm sorunları 
içeren projeyi Dahiliye Nezareti’ne sundu. Bahriye Nezareti ise deniz ha-
mamlarından elde ettiği gelirin hazineden karşılanması isteği ile Şehre-
maneti’nin sunduğu projeyi prensipte kabul edeceğini açıkladı.17 Çünkü 
Bahariye Nezareti, 1870 yılında ruhsat bedeli olarak deniz hamamların-
dan 96.650 kuruş gelir sağlıyordu. 11 Haziran 1871 tarihinde deniz ha-
mamlarının tümüyle Şehremaneti’ne devredilmesi için konu Şura-i Dev-
let’e havale edildi.18 Ve 28 Ağustos 1872’de deniz hamamları Şehremane-
ti’nin sorumluluğuna verildi. Umumi Deniz Hamamları’nın kuruluşu, 
                                                           
14 R.E. Koçu, “Deniz Hamamları”, İstanbul Ansiklopedisi, 8. Cilt, Koçu Yayınları, İstanbul, 
1966, s. 4438-4441. 
15 A.E. Demirhan, “Arşiv Belgeleri ve Bazı Dokümanlar Işığında Hamidiye Sularının Türk 
Tıp Tarihi Açısından Önemi ve Yorumlamalar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
204, İstanbul, 2013, s. 9-32. 
16 A. Dönmez - H. Demirtaş, “Şişelenmiş Doğal Mineralli Sular ve Kaynak Sularında Hij-
yen”, Balneoloji ve Kaplıca Tıbbı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2002, s. 241-246. 
17 B. Erat, “Anadolu’da Türk Hamam Mimarisi (Bath Architecture in Anatolia)”, Osmanlı, 
Kültür ve Sanat, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999, s. 392-398. 
18 P. Kandela, “The Rise and the Fall of Turkish Bath in Victorian England”, International 
Journal of Dermatology, 39 (1): 70, 2000. 
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denetimi, özellikleri ile ilgili nizamname 16 Safer 1292/1875 tarihinde 
yayınlandı.19 

Osmanlılar döneminde denize ilk giren padişah ise II. Abdülhamit 
olup, 12 yaşında geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle hekim tarafından de-
niz banyosu önerildi.20 Ayrıca o dönemlerde denizin yararları ve zararları 
üzerinde de birçok yazılar yazılıyordu. Böylece denize girmenin yararı da 
gittikçe anlaşılmaya başladı.21 
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TÜRK İKTİSAT TARİHİ AÇISINDAN 
BİR ANADOLU SELÇUKLU DÖNEMİ VAKFİYESİ VE 

MÜLKNAMESİ: 
“HACI İBRAHİM SULTAN VAKFI VE ZAVİYESİ” 

Yrd. Doç. Dr. Adnan DOĞRUYOL* 

Öz 

Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi, tasavvuf tarihi açısından 

önemli bir yere sahiptir. Türk-İslam uygarlığının ve Türk müslümanlığının 

önemli bir boyutunu oluşturan tasavvuf düşüncesi, bu düşüncenin yansı-

ması olan tarikatların ekonomik ilişkilerine ışık tutan vakıflar ve bunların 

belgeleri olan vakfiyename ve mülknameleriyle tarihsel olduğu kadar top-

lumsal olarak da değer taşıyan kurumlardır. Mülknameler bir vakfın gelir 

ve gider kalemlerini aynı zamanda mülklerini de içeren belgelerdir. XIII. 

yüzyılda Anadolu Selçuklu Devleti’nin zayıfladığı dönemde ortaya çıkan 

tasavvuf hareketleri ve tarikatlar, tarih açısından önemli bir yer tutmak-

tadır. Bu çalışmanın temel problematiği olarak Anadolu’da XIII. yüzyılda 

etkili olan Vefailik tarikatının, büyük bir olasılıkla mensubu olan Hacı İb-

rahim Sultan vakfının ve mülknamelerinin, fonksiyonunun mali boyutu 

hakkında bir fikir edinebilmek olduğu söylenebilir. Ayrıca bu alandaki bi-

limsel anlamdaki görülen boşluk da çalışmaya girişilmesindeki ayrı bir 

etken olarak değerlendirilebilir. Çalışmada kullanılan yöntem betimsel bir 

yaklaşımla vakfiyenamenin transkripsiyonu olmuştur. Çalışmada üzerin-

de yoğunlaşılan başlıca temel özellik Hacı İbrahim Sultan Vakfı Mülkna-

mesi 1366 (H:768), vakfiyenamesinden 1378 (H:780) daha önce düzen-

lenmiş olup şu ana kadar pek çok vakfiyenin tarihsel olarak öncülüğünü 

yapmış olmasıdır. Bu vakfiyename ve mülknamenin önemli bir özelliği ve 

ayırt edici vasfı, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemine ait olan orijinal 

vesika olmasıdır. 
                                                           
* Sakarya Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü. 
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Anahtar kelimeler: Hacı İbrahim Sultan, Vakfiyename ve Mülkna-

me, Nasrettin Hoca, Florin. 

Abstract 

A Charity and Mulkname of the State of Anatolian Seljuk From 

The Viewpoint of Turkish Economy History: 

The Charity and Zawiya of Hacı Ibrahim Sultan 

The Anatolian Seljuk and the period of Seigneurs (Beylik) have histori-

cal importance in Sufi movements. Sufi thought which constitutes an im-

portant dimension of Turkish-Islamic civilization and “the Turkish Islam”, 

where the sects are the products of this thought. The “charters of founda-

tions waqf (Vakıfname) and “deeds of property” conveyances (Mülkname) 

which are historically and socially valuable institutions shed important 

light on the economic relations of the sects. Conveyances (Mülkname) are 

the documents contain the information about the incomes and expenditu-

res as well as the properties of a foundation. The sects and the Sufi mo-

vements, which emerged in 13th century during the downfall of The Ana-

tolian Seljuk had an important social place. It can be said that the essen-

tial problematic of this study is to get an idea about the financial aspect 

of the conveyances (Mulkname) of the Hacı Ibrahim Sultan, which pro-

bably was a branch of Vefailik, an effective sect of 13th century. In addi-

tion, the gap in this area is another reason to carry out this study. The 

conveyances (Mülkname) of the Charity of Hacı Ibrahim Sultan, which is 

the main focus of this study arranged in 1366 before its waqf (Vakif-

name) (1378), which pioneered many succeeding waqf (Vakifname). An 

important feature of these waqf (Vakıfname) and conveyances (Mülk-

name) is that they are copied from original documents, which belong to 

the period of Anatolian Seljuk and the Seigneurs. 

Key words: Hacı Ibrahim Sultan, Vakfiyename and Conveyance, 

Hodja Nasrettin, Florin. 

Giriş 

Hacı İbrahim Sultan’ın hayatı hakkında kesin ve geniş bilgi yoktur. 
Günümüze kadar ulaşan vakıf kayıtları ve vakıf eserlerindeki yazılı kita-
belerden edindiğimiz bilgilere göre on dördüncü asırda yaşamıştır. Yese-
vilik veya Vefailik gibi Anadolu’da on üçüncü yüzyılda etkili olan bir tari-
katın mensubudur. Maruf Köyü’nde kurduğu zaviyesi ve müştemilatı ile 
konar-göçer aşiretlerin iskânını sağlamıştır. İskânın kalıcı olması için bu 
köylerde vakıflar kurmuştur. 

Maruf Köyü’ne1 iskân olan Karakoyunlu Türkmen Aşireti’ne mensup 
olduğu sanılmaktadır. Aşireti ile birlikte Orta Asya’dan gelmiş Maruf’a 
                                                           
1 Maruf Köyü: Akşehir’in 3 km kuzeydoğusunda, Akşehir Gölü yakınında küçük bir yerle-
şim merkezidir. Köyün ilk yerleşim yeri 1 km kuzeyindeki Höyük’tedir. Burada yapılan ince-
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yerleşmiştir. Dedeleri, Hacı Bektaşi Velî gibi, Hoca Ahmet Yesevi’nin 
Anadolu’yu aydınlatmak için görevlendirdiklerindendir. Bu devrindeki 
tarikatların piri Hoca Ahmet Yesevi ve müritleridir. Bu devri anlatan 
Bektaşi Menakıpnamelerinde; tarikatların çoğu Hoca Ahmet Yesevi’ye 
dayandırılarak Bektaşi dairesi içinde gösterilmiştir.2 

Şeyh Hacı İbrahim Sultan vakfına ait vesikalar incelediğinde ataları 
on üçüncü asrın başlarında Orta Asya’dan gelerek Maruf Köyü’ne yerleş-
mişlerdir. Karakoyunlu Türkmen aşiretindendir. Şecereye göre ilk bili-
nen ataları İbrahim’dir, İbrahim’in oğlu Şeyh Hasan Paşa’dır. Onun da 
oğlu vakfın kurucusu Hacı İbrahim Sultan’dır. 

Hacı İbrahim Sultan’ın babasının ismindeki “şeyh” sıfatı tarikat sahi-
bi olduğunu gösterir. Dedesi, İbrahim’in herhangi bir sıfatı olduğunu gö-
remiyoruz. Maruf’taki tekke Şeyh Hasan tarafından kurularak faaliyet 
göstermiştir. Aynı zamanda “paşa” sıfatı askeri bir nitelik bir unvan taşı-
dığını gösterir.3 Bu civara aşireti ile birlikte gelen Şeyh Hasan Paşa kur-
duğu zaviye ile tarikatını yaymaya çalışırken konar-göçer aşiretleri de 
Akşehir ve civarına iskân etmiştir. Yaşadığı dönem olan on dördüncü 
yüzyıl Anadolu Selçuklularının çöküş dönemidir. Doğudan gelen Moğol 
akını Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırlarını zorlamış, 3 Temmuz 1243 
Kösedağ bozgunu; Anadolu’yu harap etmiş, yaşanmaz bir hale getirmiş-
tir.4 Anadolu’daki karışıklık, Moğol istilası ve buhranlar halkı perişan et-
miştir. Halkın tek sığınağı tekkeler olmuştur. Anadolu’nun büyük mer-
kezlerinde kurulan tekkeler, küçük merkezlerde kurulan zaviyeler ve bu-
ralardaki dini liderler, istilalar sonucu dağılan toplumu toparlamış, dü-
zene koymuştur. Konya’da Mevlana, Ankara’da Hacı Bayram Velî, Akşe-
hir’de Seyit Mahmut Hayranî, Maruf’ta Şeyh Hasan Paşa ile Hacı Bektaşi 
Veli, Yunus Emre gibi önemli tarihi kişilikler insanların sığınağı olmuş-
tur. 

Hacı İbrahim Sultan’ın ataları büyük ihtimalle aşireti ile birlikte Ana-
dolu’ya gelen sufi bir çevreye intisap etmiş olmalıdır. Bu çevre onun için-
den geldiği Yesevilik ve Haydarilik’e çok benzeyen ve XIII. asırda Anado-
lu’da ünlü Türkmen şeyhi Dede Garkın’ın halifesi olduğu Yesevilik Tari-
katı çevresidir.5 Bu çevreye intisap eden aşiretin beyi Şeyh Hasan Paşa, 
                                                                                                                                        
lemelerde arkaik devre ait malzemeler bulunmuştur. Roma ve Bizans dönemlerinde yerleşim 
merkezi olarak kullanılmıştır. İslami dönemde Türk boylarında Karakoyunlu’ya bağlı cema-
atler iskân olmuştur. Ünlü mutasavvıf Şeyh Hasan Paşa’dan dolayı “Maruf” adını almıştır. 
Selçuklu devrine ait kayıtlarda bu isimle geçer. Hacı İbrahim Sultan buraya 770/1378 tari-
hinde zaviyesini kurduktan sonra daha da gelişmiştir. Fatih Sultan Mehmet devrine ait 
1181/1476 tarihli Tahrir Defteri’nde ismi geçer. Kanuni Sultan Süleyman devrine ait 415 
nolu Tahrir Defteri’nde 159 nüfusu olduğu yazılıdır. 
2 Anonim, Miratü’s-Makadis, Ayasofya Kütüphanesi, Tarihsiz, s. 183. 
3 Konargöçer aşiretlerde “paşa” veya “başa” sıfatı bey, ağa anlamında da kullanılmıştır. 
4 Osman Turan, Selçuklular Tarihi ve Türk İslam Medeniyeti, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 
1999, s. 431. 
5 A. Yaşar Ocak, Kalenderiler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1992, s. 156. 
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tarikatın “şeyhi” olur ve maruftaki ilk zaviyeyi kurmuştur. Aynı yüzyılda 
Akşehir’de ünlü Şeyh Seyyit Mahmut Hayrani ve ünlü düşünür Nasret-
tin Hoca tarihsel olarak zamandaştır. 

Merhum Köprülü, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurulduğu yüzyıl olan 
XIV. yüzyılda Anadolu’nun tarihi hakkındaki kaynakların çok az ve ye-
tersiz olduğunu, bu yüzyıla ait resmi evrakların çok nadir olduğunu be-
lirtmiştir. Kaynaklarda Seyyid Mahmud Hayrani, Hacı İbrahim Sultan gi-
bi büyük Anadolu mutasavvıflarından bahsedilmemesi büyük bir kusur 
olduğunu, ancak, elimizdeki yazılı kaynaklarda bunlar hakkında pek az 
şeye rastlanıldığını ve böyle bir araştırma için Anadolu’da dönemin mah-
keme kayıtları ve kadı sicillerine dayanarak yerel çalışmanın yapılması 
gerekli olduğunu itiraf etmeliyiz.6 Belirterek bahsedilen döneme ait yerel 
bilgi kaynaklarına başvurulmasını salık vermektedir. 

Türk-İslam uygarlığının ve Türk müslümanlığının önemli bir boyutu-
nu oluşturan tasavvuf düşüncesi, bunun sosyal ve ekonomik yansıması 
olan, vakıflar onları ifade eden kurumlar olarak günümüze kadar varlık-
larını sürdürmüşlerdir. 

Anadolu Selçuklu ve onu takiben beylikler dönemi, Türk tarihi açısın-
dan önemli bir merhale olarak karşımızda durmaktadır ve bu döneme ait 
belgelerinin azlığı dikkatimizi çekmektedir. 

Bu vakfiyenamenin önemli özelliği tarihsel olarak on dördüncü yüzyıl 
Anadolu’suna ait olmasıdır. Ayrıca dönemin Vefâilik tarikatına bağlı ol-
duğu varsayımı güçlü olan Hacı İbrahim Sultan Vakfı’na ait kayıt ve bel-
geler, vakfiyename ve mülknameye şahitlik edenlerin ünvanları dönemin 
tasavvuf hareketleri içerisinde Vefailiğin, Bektaşi tarikatı kadar yaygın ve 
etkili olduğu varsayımımızı güçlendirmektedir. 

Buna ilave olarak da vakfiyenamesi ve mülknamesi bulunan Hacı İb-
rahim Sultan hakkında, merhum Köprülü, XIV. yüzyılda Anadolu’da se-
yahat eden İbni Battuta’nın eserlerinde, Seyyid Mahmut Hayrani ve Hacı 
İbrahim Sultan’ın bahsedilmediğini, bunun büyük kusur ve eksiklik ol-
duğunu da ifade etmiştir.7 

Hacı İbrahim Sultan’ın yaşadığı dönem elimizdeki vakfiyenamesi ve 
mülknamelerinin düzenlendiği tarihler XIV. yüzyılın ikinci yarısına ait 
olduğunu göstermektedir. İbni Battuta ise (M. 1304-1369) tarihler ara-
sında yaşamıştır. İbni Battuta ile Hacı İbrahim Sultan’ın elimizdeki kay-
naklara dayanarak karşılaşması da tarihsel olarak mümkün gözükme-
mektedir. 

Yine merhum Köprülü, Seyyid Mahmut Hayrani’nin (M. 1257-1258 / 
H. 665) ve Hacı İbrahim Sultan’ın (M. 1266-1267 / H. 665) tarihlerinde 
                                                           
6 Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1999, 
s. 203-204. 
7 Fuat Köprülü, a.g.e., s. 203. 
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tanzim edilen vakfiyelerinin bugün mevcut ve yürürlükte olduğunu be-
lirtmiştir.8 

Yine kaynaklara göre Hacı İbrahim Sultan’la aynı dönemde yaşadığı 
ileri sürülen Nasrettin Hoca’nın Hacı İbrahim Sultan ile zaman olarak 
aynı zamanda yaşamaları elimizdeki belgeye göre mümkün gözükme-
mektedir. Aynı zamanda vakfiyename ve mülknamelerin şahitler kısmın-
da Nasrettin Hoca’nın ismine rastlanmamıştır. Nasrettin Hoca on üçün-
cü yüzyılda yaşamıştır. Doğum tarihi H. 605 / M. 1208, ölüm tarihi H. 
683 / M. 1284 yılıdır.9 Aynı zamanda Osmanlı dönemine ait Nasrettin 
Hoca türbesi, medresesi ve vakfına ait en eski kayıt Fatih devrine aittir. 
Fatih’in Karamanlı Beyliği’ni ortadan kaldırdıktan sonra 1476 yılında 
yaptırdığı emlak ve vakıf tespiti, Kuyudu Kadim arşivinde bulunan 556 
nolu defterde kayıtlıdır.10 

İbrahim Hakkı Konyalı, Hacı İbrahim Sultan’ın yaşadığı dönemle ilgili 
olarak Köprülüzade Fuat ve Doktor Nazım’ın İbrahim Sultan Vakfiyesi-
nin hicri 665 (M. 1266-1267) Selçuklular döneminde kaleme alındığını 
ve Nasrettin Hoca’nın ise şahit sıfatıyla imza attığını söyleyerek bu iddia-
sıyla Nasrettin Hoca’nın Anadolu Selçuklular döneminde yaşadığını id-
diaya çalışıyor diyerek eleştirmiştir.11 

Ayrıca Hacı İbrahim Sultan’ın ve Nasrettin Hoca’nın aynı dönemde 
yaşadığı ve Nasrettin Hoca’nın Hacı İbrahim Sultan’a bağlı olduğu varsa-
yımı vakfiyename ve mülknamede şahit olarak isminin geçtiği tarihsel 
olarak gerçek değildir. Elimizdeki vakfiyename Arapça olarak kaleme 
alınmış olup, mülknamenin birincisi 1366 (H. 768) tarihli vakfiyename, 
ikinci mülkname ise 1378 (H. 780) yıllarına ait olup, Nasrettin Hoca’nın 
şahit sıfatıyla bulunduğu iddiası da tarihsel bakımdan tutarsız olup, 
vakfiyename ve mülknamelerdeki şahit olan isimler belgemizde mevcut-
tur. Yukarıda ifade edilen görüşler yine elimizdeki vakfiyename ve mülk-
namelerdeki tarihlerle örtüşmemektedir. Aynı zamanda Seyyid Mahmut 
Hayrani ile Hacı İbrahim Sultan aynı çağda yaşamış değildir. 

Hacı İbrahim Sultan’ın Anadolu’da on üçüncü yüzyılda etkinlik göste-
ren Vefailik tarikatına bağlı olması kuvvetle muhtemeldir. Özellikle on 
üçüncü yüzyılda Moğol istilası öncesinde bunun önünden kaçarak Ana-
dolu’ya yerleşen bazı tarikatlara mensup şeyh ve dervişler Anadolu’nun 
Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında etkili rol oynamışlardır. Bu tarikat-
                                                           
8 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 6. Baskı, Diyanet İşleri Basımevi, An-
kara, 1999, s. 245. 
9 Erdoğan Tokmakçıoğlu, Bütün Yönleriyle Nasrettin Hoca, Kültür Bakanlığı Yayınları, Anka-
ra, 1981, s. 10. 
10 Muharrem Bayar, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Bildirileri, Kültür Bakanlığı 
Yayınları, Ankara 1996, s. 49. 
11 H. İbrahim Konyalı, Nasrettin Hoca’nın Şehri Akşehir, Numune Matbaası, İstanbul 1945, 
s. 728. 
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ların başında Vefailik tarikatı gelmektedir. Selçuklu Devleti, Moğol istila-
sı öncesinde birtakım tarikat şeyhlerine imtiyazlar vererek tekkelerini 
kurup rahat bir şekilde faaliyet göstermesine müsaade etmiştir. Vefailik, 
Yesevilik, Kalenderilik ve Haydarilik gibi tarikatlara ait tekkeler daha 
ziyade köy ve göçebe muhitlerini tercih ederken, Kübrevilik, Suhreverdi-
lik, Rifailik ve Kadirilik gibi tarikatlar şehirlerde geliştiler.12 

Ebul Vefa, Vefaiyye tarikatının kurucusudur. Asıl adı Muhammed bin 
Muhammed Arız’dır. 1026 yılında Irak’ın Kusan bölgesinde doğmuştur. 
Bağdat’ta ve Buhara’da eğitimini tamamladı. Tekrar Bağdat’a döndü. 
Ebu Muhammed eş-Şünbike’ye intisap etti. Gösterdiği vefa ve sadakat 
nedeniyle şeyhi ona Ebül-Vefa künyesini verdi. Uzun müddet Bağdat’ta 
kaldığından Bağdadi adıyla anıldı. Şeyhinin vefatından sonra onun yeri-
ne geçti. Soyunun şu andaki Irak topraklarında ikamet eden Türkmen-
lerden olduğu belirtilmiştir. Ebul Vefa 1107 yılında vefat etmiştir.13 

Anadolu’da 1243 yılında ortaya çıkan meşhur Babailer isyanında adı 
geçen Baba İlyas, hem Dede Garkın, hem Ebul Vefa’nın tarikatına men-
suptur.14 Ancak Karamustafa’ya göre Hacı Bektaş’ın da Anadolu’ya gel-
dikten sonra Vefai olduğunu, Vefailiğin de tıpkı Kalenderilik ve Haydari-
lik gibi heterodoks bir tarikat olarak algılanması gerektiği yönündeki gö-
rüşlerine katılmaz ve Baba İlyas’ın Kalenderilik ya da Haydariliğe bağ-
lanmasına neden olabilecek bir kanıt olmadığını belirtir.15 Tarihsel ola-
rak bilim adamlarının Vefailik, Bektaşilik ve diğer tarikatlarla ilgili çeli-
şik ifadeler içerisinde olmasının nedeni kanımızca on üç ve on dördüncü 
yüzyıl Anadolu’su için mümkündür. On üç ve on dördüncü yüzyıl başla-
rında, Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Vefailik tarikatı çok etkin 
bir konumdadır. Geyikli Baba, Edebali, Abdal Musa, Kumral Abdal 
önemli ölçüde Vefailik çevresine mensuptur.16 Çünkü bu döneme ait 
olan vesikalar oldukça sınırlıdır. Şimdiye kadar pek çoğundan da yarar-
lanılamamıştır.17 Yine Köprülü, Bektaşilerin, Seyyid Mahmud Hayrani, 
Hacı İbrahim Sultan, Mevlana gibi tasavvuf büyüklerini kendi menakıp-
nameleri içerisinde göstererek, onların Hacı Bektaş Veli ile ilişkilendir-
mesinde ayrıca, Bektaşiliğin toplumsal yaygınlık ve saygınlık kazanma-
sında bir dayanak olarak kullanmak isteği olduğunu belirtmiştir.18 Hacı 
İbrahim Sultan’ın yaşadığı dönem itibariyle hem kendisinin hem babası 
                                                           
12 A. Yaşar Ocak, “Hacı Bektaş Maddesi”, DİA, Cilt: 14, İstanbul, 1996, s.15. 
13 Aşık Paşazade, Aşık Paşazade Tarihi, Mostar Yayınları, İstanbul, 2008, s. 350-351. 
14 A. Yaşar Ocak, Anadolu’da Baba Resul İsyanı ve Anadolu’nun İslamlaşması Tarihindeki 
Yeri, Dergah Yayınları, İstanbul, 1980, s. 99. 
15 T. Ahmet Karamustafa, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, Türk Tarih Kurumu Ya-
yınları, Ankara, 2005, s. 82. 
16 A. Yaşar Ocak, Kalenderiler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1992, s. 83. 
17 Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK, Ankara, 1999, s. 16. 
18 Fuat Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, 6. Baskı, Diyanet İşleri Basımevi, An-
kara, 1999, s. 257. 
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Şeyh Hasan’ın Vefailik mensubu olduğu kuvvetle muhtemel olmakla bir-
likte dönem itibariyle tarihi kaynaklar bunu ancak bizim bir önerme şek-
linde kabul etme zorunluluğunu gerekli kılmaktadır. Ancak yaşadığı coğ-
rafya itibariyle Konya’daki Mevlevi tarikatıyla ilişkisi mümkün gözükme-
mektedir. 

Aşık Paşazade’ye göre, Baba İlyas Vefaiyye tarikatı mensubudur. Ayrı-
ca Ocak’a göre Vefaiyye tarikatı Kalenderilerin devamı niteliğindedir.19 
Yine Ocak’a göre asıl kalabalık göç dalgaları, Moğol istilasının neden ol-
duğu olup, 1220’lere doğru Kübreviyye ve Sühreverdiyye gibi Sünni eği-
limli tarikat mensupları yanında hepsi de hiç şüphesiz Kalenderi sufiliği 
ile çok yakından alakalı bulunan Yesevviye, Vefaiyye ve özellikle Hayda-
riyye gibi gayri Sünni zümreler de Anadolu’ya ayak bastılar. Yine Köprü-
lü’de aynı görüştedir.20 

Yine elimizdeki bilgilere göre 1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıl-
masıyla yasaklanan Bektaşi tekke ve türbeler içerisinde Konya il sınırları 
içerisinde pek çok Bektaşi tekke ve türbeler bulunmaktadır. Konya’da 
ise Larende’de Ketenci Baba ve Seyh Yatağan, Ilgın’da Hayran Baba, 
Mahmudhisar’da ve Doğanhisar’da Dediği Dede Sultan, İnsuyu’nda Tas-
gun Dede, Akşehir’de Seyyid Mahmud Hayran Sultan ile yakın köylerin-
den birinde Ali Kav Sultan tekkesi vardı.21 Yine Akşehir ilçe sınırları içe-
risinde bulunan Seyyit Mahmut Hayrani tekkesi ve Hacı İbrahim Sultan 
tekkeleri de kapatılmamıştır, tekkenin mütevellisi İstanbul’da ikamet 
eden Yahya Efendi olup bu tekkeler mevcut halleri üzerine bırakılmışlar-
dır.22 Yine Maden’e göre, Anadolu’da harap halde bir türbeden ibaret 
olup da dokunulmayan pek çok tekke bu durumları üzerine faaliyetleri-
ne devam etmelerine izin verilmiştir. Bunlar arasında Dediği Dede Sul-
tan, Seyyit Mahmud Hayrani türbesi de bulunmaktadır. 

Yukarıdaki bilgiler ışığında on üç, on dört ve on beşinci yüzyıllar bo-
yunca tarikatlar evrilecek, bir kısmı palazlanıp boy atarlarken bir kısmı 
da eriyip yok olacaklardır. Silsile tohumlarının da aynı şekilde bazısı ye-
rel evliya kültü olarak yeşerirken bazısı da dallanıp budaklanarak Bay-
ramilik, Melamilik, Bektaşilik gibi yeni silsile ve tarikatlar oluşturmuş 
veya eski tarikatlarca yutulup sindirilmişlerdir. Bu arada Anadolu’ya dı-
şarıdan “Halvetilik, Safevilik, Zeynilik, Nakşibendilik gibi yeni silsilelerin 
girmeye devam ettiklerini de belirtmeliyiz.”23 İşte bu nedenle günümüze 
kadar gelen pek çok tasavvuf hareketinin kaynağının nasıl oluştuğu gibi 
soruların cevaplarının, günümüzden düne bakarak değerlendirebilmek, 
                                                           
19 A. Yaşar Ocak, Kalenderiler, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1992, s. 205. 
20 Fuat Köprülü, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu, TTK, Ankara, 1999, s. 132. 
21 Fahri Maden, Bektaşi Tekkelerinin Kapatılması (1826) ve Bektaşiliğin Yasaklı Yılları, Ya-
yınlanmamış Doktora Tezi, 2010, s. 34. 
22 Fahri Maden, a.g.e., s. 140. 
23 T. Ahmet Karamustafa, a.g.e., s. 85. 
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tarihsel gerçekleri bugüne sığdırmak ve sınırlandırmak bilimsel olarak 
mümkün gözükmemektedir. On dördüncü yüzyılda yaşamış Hacı İbra-
him Sultan tekkesinin hangi tasavvuf kaynağına bağlı kaldığı ancak ihti-
mal dahilinde bir cevap olarak karşımızda bulunmaktadır. 

Hacı İbrahim Sultan Vakfı ve Mülknameleri 

Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleri, Osmanlı Dev-
leti’nde genel olarak iktisadi kaynaklar avârız, cizye ve mukataalar ile 
havâss-ı hümâyûn olarak adlandırılan Sultan, Bey, Emir gibi yöneticile-
rin oluşturduğu hazîne; vilayetler mâliyesi olarak tanımlanan tımar sis-
temi ve büyük ölçüde eğitim, sağlık ve bayındırlık gibi hizmetlerin gelir 
kaynakları sağlayan vakıflar olarak belirtilebilir. İmâret, câmi, zâviye, 
medrese, çarşı gibi birtakım hayrat, toplumsal ve ekonomik unsurların 
vakıf eserler olarak vücut bulduğu ve varlıklarını sürdürebilmeleri için 
emlâk, arazi, akarat veya nakit para tahsis edildiği (vakfedildiği) bilinen 
bir gerçektir. Böylece vakıflarla ilgili böylece bilgiler toplumun zengin ke-
simlerinden fakir kesimlere yönelik kaynak aktarımı ve sosyal ihtiyaçlar 
için yapılan harcamalar, diğer bir ifade ile toplumun sosyal adalet meka-
nizmaları olarak değerlendirilebilecektir. 

Vakıf, karşılıklı yardımlaşma esasına dayanan medenî bir müessese-
dir. Toplum hayatında, karşılıklı yardımlaşmadan doğar. Toplumsal sı-
nıflar arasında yakınlaşmayı mümkün kılan en önemli faktör, yardımlaş-
madır. 

İslam ve Osmanlı hukukunda vakıf işlemini ifade için, hukuki eser-
lerde üç lafzın kullanıldığını görmekteyiz. Bunlar vakıf, habs ve sadaka-
dır. 

Vakıf kelimesinin fiili olarak anlamı, hapsetmek ve alıp koymak de-
mektir. Araplar, vakaftü’d-dabbe (durdurma) derler. Hukukî mânâsı, bir 
şeyin intifâ hakkının (veya mülkiyetinin) kamu yararına (Allah’ın kulları-
na) tahsis edilerek, devamlı olarak başkalarını temellükü engellemek, 
durdurmaktır. Hukuki bir akittir. Bu akitle kişi Allah’a yakın olmak ga-
yesi ile vakfı kurmuştur. Vakıf muamelatında zamanla hukuki anlamı 
yaygınlaşmıştır. Bir malı alım satımdan alı koyup menfaatini fakirlere ta-
yin etmektir.24 Mütercim Asım ise buna alâ vechit-te’bid (devamlı olarak) 
ifadesini eklemiştir.25 

İslam fıkhına göre vakıf, faydası insanlara ait olmak üzere bir malı Al-
lah’ın mülkü hükmünde temlik ve temellükten ala koymak anlamdadır. 
Vakıf kurulduktan sonra cumhur-u fukuha tarafından kabul olunan reye 
(oy) göre o malda vakıfı mülkiyeti zâil olur ve bundan sonra vakıf mal 
amacına ve vakfedenin şartlarına göre ifade olunur. 
                                                           
24 El-Vani - Muhammed bin Mustafa, Lügatı Vankulu, Üsküdar, 1216, s. 148. 
25 Mütercim Asım, Kamusu Okyanıs, İstanbul, 1305, s. 762. 

42



ADNAN DOĞRUYOL / HACI İBRAHİM SULTAN VAKFI VE ZAVİYESİ 9

Vakıfla ilgili Osmanlı uygulamasında sıkça kullanılan evkaf tabiri 
vakfın çoğuludur.26 Vakıf ve vakfetmek kelimeleri sadece hukuki anlam-
da kullanılmıştır. Vakfiye veya vakfiyename vakfın teşekkülü ve işleyişi 
hususunda tanzim ettiği hüküm ve kaideleri ve bunların kadı tarafından 
tescilini ihtiva eden hukuki hukukî bir vesikadır (Şemseddin Sami). Vak-
fiyeler on iki bölümden meydana gelir. 

1. Tasdik ibaresi: Bir veya daha çok kadının (kadı, hakim, kadıas-
ker), hatta sultanın tasdik yazıları, mühürleri ve imzalarıdır. 

2. Davet: Allah’a hamd ve peygambere salat duygularını ifade ettik-
ten sonra, dünyanın tasvirinin yapıldığı, kendi hayat anlayışının açık-
landığı, kurduğu vakfın gerekçelerinin belirtildiği giriş bölümüdür. 

3. Vakfın tanımı: Davet bölümünden, vakıf metnine geçilir. 
4. Mütevellinin tanımı: Vakıf idarecisinin tayini ve tescili. 
5. Mevkufun Tanımı: Vakfedilen şeye mevkuf denir. Vakfedilen men-

kul veya gayr-i menkullerin tanımı yapılır. Malların sayıları ve hukuki 
durumları yazılır. 

6. Vakfın Şartları: Vakfın işletilmesi, personele ödenecek ücretler, 
vakfın gelirlerinin dağılımı yazılır. 

7. Vakıftan Rücû: Vakfı kuran kişi kadının huzurunda vakıftan vaz-
geçtiğini gerekçeleri ile beyan ettiği bölümdür. 

8. Hukukçuların görüşleri: İslam hukukçuları için de vakfın ruhuna 
en uygun görüşü seçen hâkimin hükmüdür vakıfların vakfiyenamelerin-
de İmam-ı Âzam Ebu Hanife, İmam-ı Muhammed ve İmam-ı Yusuf’un gö-
rüşlerinin esas alındığını görüyoruz. 

9. Hakimin hükmü: Hakimin kararının olduğu bölümdür. 
10. Beddua: Vakfı bozacaklara yapılan bedduadır. 
11. Tarih: Vakfın metnin bitiminde yazı ile Arapça tarih yazılır. 
12. Şuhudü’l-Hal: Vakfın düzenlenmesinde hazır bulunanların isim-

leri yazılır. 
Türk tarihinde özellikle Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar zama-

nında vakıflar önemli hizmetler görmüşlerdir. Cami, mescid, mektep, 
medrese, tekke, zaviye, han, hamam, çeşme ve benzeri binaların ya-
pılması, korunması vakıflar tarafından gerçekleştirilmiştir. Yüzlerce 
yıl önce kurulan sosyal kurumlar günümüze vakıfların yardımıyla gel-
mişlerdir. 

Anadolu’da şehirlerin ve köylerin yapılanmasında ve gelişmesinde te-
mel rolü oynadıkları gibi sosyal ve kültürel hayat ile ilgili çalışmaları da 
vakıflar yürütmüştür. Şehirlerde ticari faaliyetlerin yürütüldüğü hanlar, 
bedestenler ve çok sayıda dükkânlar vakıflara ait olup, iktisadi ve ticari 
hayatı yüzyıllar boyunca canlı tutmuşlardır. 

Vakıfların yönetilişine göre çeşitleri: 
                                                           
26 Başbakanlık Osmanlı Arşivleri (BOA), Buyruldu Defteri, Nr. 6, s. 8. 
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a. Mazbut Vakıflar: Evkaf Nezareti tarafından yönetilen vakıflardır. 
Cami ve mescid vakıfları bu türdendir. 

b. Mülhak Vakıflar: Özel mütevelli tarafından Vakıf Nezareti gözeti-
minde yönetilen vakıflardır. 

c. Avarız Vakıfları: Mahalle ve köy halkından fakir olanların avarız 
vergisi ile diğer ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere kurulan vakıflardır. 

d. Müstesna Vakıflar: Velilerin vakıfları. Özel mütevellilerce yürütür. 
Cami ve Mescid Vakıfları: Vakıfların kurulmasında ve yayılmasında 

bir semt veya mahalleye ismini veren ve muayyen bir bölgedeki yerleş-
menin odak noktası ve cazibe merkezi oluşturan camiler önemli rol oy-
namıştır. Sosyal ilişkilerin düzenlenmesi ve idari-mali işlerin yürütülme-
sinde mahalle cemaat için toplanma mahalli olan camilerin tamir ve ko-
runması, dini vazifelerin ve merasimlerin ücretlerinin ödenmesi gibi har-
camalar, cami vakfının kurucusunun bıraktığı gelir kaynaklarından kar-
şılanırdı. 

Cami ve mescit vakıflarının gelirleri genellikle imam, müezzin, hatip, 
kayyım, ferraş gibi görevlilerin maaşları, cami ve müştemilatının tamiri, 
bakımı, aydınlatılması gibi masraflar vakıf gelirlerinden karşılanır. 

Anadolu Selçuklular döneminde uygulanan toprak rejimi doğal ola-
rak, İslam hukuku ve Türk geleneğinin ve daha önceki geleneklerin de-
vamının uygulanmasından ibaret olduğu açıkça görülmektedir. 

Osmanlı toprak düzeni ve onun selefi olan Anadolu Selçuklu Devleti’-
nin toprak düzeni, elbette tarım arazisinin tasarruf ve mülkiyet rejimini 
düzenlerken tarım toplumunun gerçeği olan üretimin sürekliliğini sağla-
mak amacıyla mülkiyet ve tasarruf hakkını yaygınlaştırmak, köylüyü ve 
çiftçiyi daha özgür, milleti daha mutlu kılmak amacı taşımaktadır.27 

Vakfiyye veya vakfiyename; vakfa dair vakfın takrir ve hakimin (kadı-
nın) tescilini havi tanzim olunan “hüccet” hakkında kullanılan bir tabir-
dir. Vakfiyyeler eski zamanın noter defteri mahiyetinde olan kadılık yani 
şer’i mahkeme siciline geçmekle kesinleşirdi. Kurulan müessesenin nasıl 
idare edileceği, ne türlü masraflar yapılacağı, müessesede kaç adamın 
ne suretle çalışacağı, bunlara ne kadar aylık verileceği, bu aylıkların ne-
relerden alınacak gelirlerle temin olunacağı ve nihayet bu müesseseden 
kimlerin ne şekilde istifade edeceği birtakım kayıtlar ve şartlar ileri sürü-
lerek uzun uzadıya vakfiyyelerde yazılırdı. Yolsuzluğa, hırsızlığa fırsat 
vermemek için de vakfı idare edeceklerin yiyecekleri, giyecekleri ve otu-
racakları şeyler ve yerler temin olunurdu.28 

Vakfiyename hükümdar tarafından bir arazi parçasının şeri hukuka 
uygun olarak, mal sahipliğinin bir veya birkaç kimseye verildiği gösteren 
                                                           
27 Halil Cin, Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması, Selçuk Üniversitesi Basımevi, 
Konya, 1992, s. 6. 
28 M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimler Sözlüğü, Cilt: II-III, Milli Eğitim Ba-
sımevi, İstanbul, 1993, s. 576. 
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ferman ya da evrak için kullanılan bir tabirdir. Bunun yerine mülkna-
me-humayun de denilirdi. Bunun yerine mülknameyi hümayun tabiri 
kullanıldığı gibi Temlikname ve Temliknameyi Hümayun adı verilmekte-
dir.29 İslam ülkelerinde rakabesi (çıplak mülkiyeti) devlete ait olan miri 
topraklar yanında, rakabesi şahıslar veya hukuki şahsiyetler elinde bu-
lunan özel mülk toprakları da bulunmaktadır.30 Biri mülk diğeri name 
olmak üzere iki kelimeden oluşan bu tabirin lügat manası mal kağıdıdır. 
Toprak eğer özel mülkiyete geçiyorsa, mülknameye temlik olunan yerler-
de malikâne adı verilmektedir.31 

Orta Asya’da konar-göçer yaşayan Türk boyları bir kısım “kent” ve 
“balık” adı verilen şehirler kurarak yerleşik düzene geçtiler ve vakfa ben-
zer kurumlar kurdular. Anadolu’ya göçtüklerinde, kurumları beraberin-
de getirdiler. Yerleştikleri şehirlere vakıflar kurup, yaşatmışlardır. Seyyit 
Harun Veli’nin Makalat’ı Anadolu’ya göç eden Türk boylarının kurduğu 
vakıfları anlatan ilk vesikadır.32 Selçuklu dönemine ait olan Celalettin 
Karatay ve Vakfiyelerini buna örnek olarak vermek mümkündür.33 

Hacı İbrahim Sultan Vakfiyenamesi ve Mülknamesinde  
Dini Sosyal ve İktisadi Özellikler 

Allah’a hamd ve Nebisi üzerine salat getiririm, hamd, ezeli ve ebedi-
yetten Kibriyalık sıfatına haiz, Azamet ve Celal sıfatlarıyla mevsuf ve 
mülkü zail olmayan, burhanı zahir, adil ve melik olan Allah’a mahsus-
tur. O’nun mülkü ve fazileti ebedidir, ihsanı boldur. Kullarını razı etmek 
üzere ihsan ettiği mal ve mülkler muvaffak kıldı. Cenab-ı Hakk’ın beka 
ve celal sıfatlarına inanan kullarına va’ad ve ihsanın yerine getirdi. Alla-
hu Teala noksan sıfatlardan münezzeh. Yeri ve gökleri yaratan, kulları 
rızıklandıran, Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. Yine şe-
hadet ederim ki Muhammed, Nebi’dir ve Resullerin en faziletlisidir. Al-
lah’ın salat ve selamı O’na ve pâk-ı âlinin üzerine olsun. 

Asıl konuya gelince: Aziz Semadâni, lütuf ve kerem sahibi, güzel ah-
laklı, sırlara vakıf, hakikat erbabının sözlerinin rumuzlarını keşfeden, Al-
lah’ın muvahhit kulları üzerine lütuflarını yayan, miskin ve fakirlerin ih-
tiyaçlarını gideren, din ve milletin tacı İbrahim bineş-Şeyh er-Rabbani  
Seyyidü’l-ârifin Hüsameddin Hasan el-Marûfî, Allah babasının kabrini 
nurlandırsın, oğlunun bereketini devamlı kılsın ki. O, dünyanın bir bu-
lut gibi gelip, geçici serap gibi aldatıcı olduğunu bildi. Dünyada ikamet 
eden misafir gibidir. Ve O’nun nimeti ise bir gölge gibi gelir, geçer. Sa‘id 
                                                           
29 M. Zeki Pakalın, a.g.e., s. 613. 
30 Ömer Lütfi Barkan, Türkiye’de Toprak Meseleleri, Toplu Eserler I, Gözlem Yayınevi, 1980, 
s. 231. 
31 M. Zeki Pakalın, a.g.e., s. 213. 
32 Manisa Halk Kütüphanesi, nr. 1390. 
33 Osman Turan, a.g.e., s. 361. 
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olan, ahreti için çalışıp çabalayandır. Şaki ise dünyaya acele olarak eline 
geçene bakandır. 

Vakıf güzel bir meyve veren sadakadır. Şeyid-i Mürsel’in ve kâ‘idu 
gurru’l-muhaccelin’in dediği üzere: Ademoğlu öldüğünde amelinin sevabı 
kesilir, defder-ı âmeli kapanır yalnız: 

1. Sadaka-i cariyesi 
2. İlmi bir eseri 
3. Kendisine dua eden hayırlı bir evladı olan kimsenin defter-i âmali 

kapanmaz. 
İşte o sadaka-i cariye vakıftır. 
“O gün ne mal fayda verir ne de evlat, ancak Allah’a temiz bir kalple 

gelendir. Ve yine bir hadisi şerifinde peygamberimiz yine o günde kişi an-
cak sadakası altında gölgelendiği zaman fayda verir.” buyurmuştur. 

Cenab-ı Hakka yaklaşmak ve rızasını kazanmak için halis niyetle bü-
tün emlakinden olan köyler, mezralar, üzüm bağları ile bütün mal adını 
taşıyan eşyaları şunlardır: 

1. Akşehir’e bağlı Karabulut Köyü’nün34 mescid ve mezarlıkları hariç, 
köyün tamamı, 

2. Akşehir’e bağlı Karkın Köyü’nün35 bütün hudud, hukuk ve müşte-
milatıyla birlikte, 

3. Akşehir’deki Meydan Hamamı’nın36 tamamı, 
4. Fakihler Köyü’nün37 yarısı ve buna izafe edilen hak ve hukukunun 

yarısının tamamı, 
5. Akşehir dahilinde bulunan Subaşı Bağı38 diye bilinen üzüm bağı nis-

pet edilen içinde ve dışında bütün hak ve hukukları ile birlikte tamamı, 
6. Nadir Köyü’nde39 bulunan üzüm bağına ve buna izafe edilen bütün 

müştemilatıyla birlikte tamamı, 
7. Akşehir dışında Hacı Adil Bağı40 diye bilinen yerde bulunan bağın 

bütün hududları hukukları, vergiler ve şirehane, 
8. Maruf Köyü’nde Karka Bağı41 adıyla meşhur olan, köydeki bütün 

hudud ve müştemiyatıyla birlikte bağın tamamı, 
9. Yine adı geçen aynı yerde bulunan bağın ve bu bağa izafe edilen 

bütün hudud, hukuk ve şirehanenin tamamı, 
10. Maruf Köyü’nde Kadı Bağı adıyla meşhur olan bağın tamamı ve 

bu bağa izafe edilen eşyanın tamamı, 
                                                           
34 Karabulut Köyü: Akşehir merkeze bağlı bir köydür. 
35 Karkın Köyü: Akşehir Sogun Köyü’nün olduğu yerde idi. Sonra dağılmıştır. 
36 Meydan Hamamı: Akşehir merkezinde olup, halen kullanılmaktadır. 
37 Fakihler Köyü: Ulupınar Köyü’nün eski adıdır. Bazı kayıtlarda “Fakirler Köyü” ismi ile geçer. 
38 Akşehir’in ünlü eski bağlarındandır. 
39 Nadir Akşehir merkeze bağlı Atakent beldesidir. 
40 Akşehir’in ünlü eski bağlarındandır. 
41 Karka Bağları: Maruf Köyü’ndeki üzüm bağları. 
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11. Osakça Köyü’nün42 on iki hissesinden yedi hissesi ile dörtte bir 
hissesini ve buna izafe edilen hukuk ve dört hududuyla birlikte tamamı, 

12. Maruf Köyü’nde bulunan zahit ve takva sahibi, evtadın kutbu, sa-
liklerin imamı, burhanların muhakkiki olan Şeyh Hacı İbrahim bin Şeyh 
Hasan Marufî’ye ait ve bu zatın amacı zaviyenin ihtiyaçları için adı geçen 
köydeki arazi ve mezraların tamamını vakıf ve habs ettim, Allah bereketi-
ne diven ettirsin. Babasının kabrini nurlandırsın. 

Bu vakfiyeyi sahih-i şer‘i ve habs-i sarih-i mer‘i ile vakfettim. Allah 
korusun zaviye yıkılırsa ve herhangi bir engelden dolayı tekrar yapıla-
mazsa ikinci ve üçüncü defa tekrar yapılması mümkün olmazsa, Allah’ın 
yeryüzüne vâris oluncaya kadar fakirlere miskinlere sarf edilmesi ki O, 
varislerin en hayırlısıdır. Hiçbir kimse bu vakfı iptal, tebdil tağyir ede-
mez. 

Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, 
günahı onu değiştirenlerindir. Şüphesiz Allah (her şeyi) işitir ve (her şeyi) 
bilir. Vakfın ecri âlemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur. 

Tevliyeti adı geçen Şeyh Rabbani Hacı İbrahim’e bıraktım. Allah ömrü-
nü ve bereketini devamlı kılsın. Bundan sonra çocukları ve çocuklarının 
çocukları batın tertibi üzere mütevelli olsunlar. Şayet erkek çocuğu bu-
lunmadığı takdirde kız çocuğuna ve kız çocuğunun evlatları kıyamete 
kadar mütevelli olsunlar. 

Bu vakfın sahih ve lüzumuna hükmedildi. Ve bu vakfiyeye adil temiz 
birçok kişiler şahitlik etti. H. 770 / M. 1368 yılında yazıldı. 

Şahitler ise Mevlana Kutbuddin İbni Hibetullah, El-imam Mevlana Ta-
cuddin İbrahim, El imam Abdülaziz ibni Muhammed, Hacı Bey ibni Mihr, 
Şeyh Muhammed Deli Köy, Fakih ibni Kemaluddin ve pek çok müslüman 
şahitlik etmişlerdir. 

Yukarıda vakıf tanımlamasına uygun olarak Hacı İbrahim Sultan 
Vakfı’nın müstesna vakıf tanımına girdiğini belirtmeliyiz. On üçüncü 
yüzyıl Anadolu’sunda Barkan’ın belirttiği gibi “genellikle bizim şehirlerde 
gördüğümüz türbe ve mezarlar, sahiblerinin ölümden sonraki hayatlarının 
temini için, birtakım hayır işleri ve umumi hizmetlere tahsis edilen gelirler-
le vakıflandırılmışlardır.”43 Hacı İbrahim Sultan vakıf kaynakları Bar-
kan’ın da belirttiği gibi hayır hizmetinde kullanılmaktadır. Vakfiyename-
de adı şahit olarak geçen Mevlana Kutbuddin ibni Hibetullah, El-imam 
Mevlana Tacuddin İbrahim, El-imam Abdülaziz ibni Muhammed, Hacı Bey 
İbni Mihr gibi vakfiyenamede şahitlik yapanların Osmanlı Devleti’nin ku-
rulmakta olduğu zamanda Anadolu’ya gelenler Türk İslam Dünyası’nın 
her tarafından gelmiş her sınıftan ve meslekten kimselerle doludur. İran, 
Mısır ve Kırım medreselerinden çıkan müderrisler Anadolu Selçuklu ve 
                                                           
42 Osakçı, Akşehir merkeze bağlı Yeniköy’ün olduğu yerde bulunan eski Rum köyüdür. 
43 Ömer Lütfi Barkan, a.g.e., s. 45. 
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İlhani (Moğollar) bürokrasisine mensup kişiler çeşitli tarikatların temsil-
cileri, dervişler gibi pek çok insanın bulunduğunu görmekteyiz. Vakfiye-
namenin düzenlendiği tarihteki pek çok köyün vakıf arazisi olarak Hacı 
İbrahim Sultan’a devredilmesi aynı zamanda pek çok üzüm bağının ve 
hamamın yine aynı vakfa devredilmesi, Hacı İbrahim Sultan’ın koloniza-
tör Türk dervişi olduğunun göstergesidir. Vakfın gelirinden zaviyenin 
onarımına, yenilenmesine ve mücavir olanlara, burada kalanların ve bu-
raya gelip giden misafirlerin, müslüman fakirlerin yiyecek ve içecekleri 
ile zaviyenin yağı, kandil ihtiyaçları için sarf edilmesini şart kılmıştır. Ay-
rıca şahitlere baktığımızda dönemin doğası gereği Anadolu’ya yakın ve 
uzak bölgelerden pek çok insanın göç ettiğini görmekteyiz. Şahitlerin 
isim ve unvanları bu tezimizi doğrular niteliktedir. Ayrıca vakfiyenamede 
adı geçen üzüm bağlarının sayıca fazla olması iktisadi anlamda on üç ve 
on dördüncü yüzyıl Anadolu’sunda bağcılığın bir geçim kaynağı olduğu-
nun ispatıdır. Üzüm bağlarıyla birlikte işletme olarak şırahanenin mev-
cut olması Anadolu Selçuklu döneminde orta çağ sanayisine uygun tipik 
bir örgütlenme olduğu varsayımını güçlendirmektedir. Döneme ait nüfus 
istatistiklerinin elimizde mevcut olmaması dolayısıyla, o bölgede yaşayan 
gayrimüslimlerin sayısı hakkında bilgimiz yoktur, vakfiyenamede adı ge-
çen Osakça köyü daha sonra yapılan Osmanlı tahrir sayımlarında Rum 
Köyü olarak geçmektedir. İşte bu sebeple vakfe devredilen köylerin müs-
lim ya da gayrimüslim olup olmadıkları noktasında bilgimiz sınırlıdır. Yi-
ne aynı yüzyıllarda Anadolu’nun Türkleşmesi noktasında bu tarz vakıfla-
rın etkisini görmekteyiz. 

Birinci Mülkname: Akşehir Kadısı Harzimli Hibetullahzade Mahmut 
tarafından H. 768 / M. 1366 tarihinde düzenlenmiştir. Şeyh Hacı İbra-
him, merhum Kadı Necmeddin Mehmet Kutluğzade Sadrettin Mahmut 
oğlu Hafız Sadrettin’in mülkü olan Akşehir’in Sorkum  Köyü’nü bin gü-
müş dirheme satın almıştır. Hüccette sekiz şahidin ismi yazılıdır. Şahit-
ler: Akşehirli Tabib Aleaddin, Bezci Hoca, Osmanzade Hacı Alaeddin Ali 
Bey, Maruf Köyü İmamı Şeyh Mahmutzade Taceddin İbrahim, Maruf Kö-
yü’nden imam Mustafa İbn-i Hoca İbrahim İbni Mehmet, Alpsaru Kö-
yü’nden İsrail İbn-i Yakup İbn-i Eminüddün, Yakup İbn-i İsmail Yakup, 
Hasbeyzade Hızır Bey ve İzzettin İbn-i Mustafa. 

Mülknamede ifade edilen Hafız Sadrettin’in mülkü olan Akşehir’in 
Sorkum Köyü’nü bin gümüş dirheme satın almıştır. On dördüncü yüzyıl 
Anadolu’sunda bir köyün bin gümüş dirhem gibi bir rakama satın alın-
ması iktisadi anlamda refahın göstergesidir. Anadolu Selçuklular döne-
minde “Sahip Fahreddin Medrese ve imaretinde öğretim üyelerine ayda 
150 (ve ekmek tayını), mu’id ve mimara 50’şer, tahsildara 40, müezzine 
25, kapıcıya 20 ve talebeye 120 dirhem maaş vermekte idi.”44 Ayrıca köy-
                                                           
44 Osman Turan, a.g.e., s. 372. 
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lerle birlikte bir hamamın da Hacı İbrahim Vakfı’na devredildiği görül-
mektedir. On dördüncü yüzyılda şehirlerdeki hamam gibi müesseselerin 
bulunması dikkat çekicidir. H. 770 / M. 1368 tarihli vakfiyename ve 
mülknamede hamamın, zaviye vakfına ait olduğunu görüyoruz. Hamam 
bu tarihten önce Şeyh Hacı İbrahim Sultan tarafından satın alınmıştır. 
Fatih, II. Beyazıt ve III. Murat devrine ait tahrir defterlerinde de hama-
mın vakfa ait olduğu yazılıdır. 

İkinci Mülkname: Develihisar Kadısı Ahmet bin Ali tarafından H. 
780 / M. 1378 tarihinde düzenlenmiştir. Şeyh Hacı İbrahim, Emir Mah-
mutzade Mehmet Çelebi ile Paşa ve Mustafa mülkü olan Akşehir içindeki 
Subaşını üzüm bağlarını 450 altın florine satın almıştır. Satış hüccetin-
den 14 şahidin ismi yazılır. Şahitler: İmam Hacı Burhaneddin, merhum 
Celaleddinzade Hacı Zeyneddin, Ferraş Budak oğlu Hacı Mesud, Sadiza-
de Ulu Bey, Osmanzade Hacı Ömer, Ali Beyzade Hacı Hoca, Hoca İbra-
him Mesud, Çenelü oğlu Murat, Karagözoğlu İlyas, Hacı Mehmetzade 
Şeyh Mahmut, Mahmutzade Sıddık, Mihrizade Hacı Bey, Mevlana Taced-
din ve Artukzade Ahi Şüca. Şahit olarak da bulunan yukarıdaki isimler 
arasında dikkatimizi çeken “Ahi Şuca” isimli kişinin bulunması dönemin 
Akşehir gibi Anadolu kentlerinde Ahilik ve Fütüvvetin etkisinin bulundu-
ğunun kanıtıdır. “Feridun Nafız Uzluk’un M. Cevdet’e haber verdiğine gö-
re bu mezarlıkta Ahı Mahmud-İbn-i Hacı’nın 735 tarihli mezarıyla Akşe-
hir’de Ahı Ahmed’in 730’da yaptırdığı hamam (Zeylun ala fasl-al-Ahıyyat-
al-Fityan-al Turkiyyeti fi kitab-al-Rahlati li-İbn-i s. 175)”, “Yine Akşehir’de 
741 ve 743 tarihli, Ahi Yadgar ve Ahı Yadgar’ın oğlu Ahi Huseyn’e ait me-
zar taşlarıyla aynı yıllara ait olmaları icab eden ve Ahi Osman, Ahi Mu-
hammed, Ahi Yusuf gibi kimselerin bulunması Akşehir civarında ahi teşki-
latının güçlü olduğunun göstergesidir.”45 Bu da Hacı İbrahim Sultan’ın 
döneminde ahi teşkilatlarıyla ilişkisini göstermektedir. 

Bu dönemde kullanılan para birimi olarak Anadolu’da İtalyan şehir 
devletlerinden Floransa tarafından darp edilen, resmi para birimi olarak 
kabul edilen Florin’in kullanılması dikkatimizi çekmektedir. Florin, Flo-
ransa hükümetinin 1252 tarihinde piyasaya sürülen resmi para birimi-
dir.46 Akdeniz’in ticari kontrolünün İtalyan şehir devletlerine geçtiğinin 
göstergesi olarak karşımızda durmaktadır. On dördüncü yüzyıl Anado-
lu’sunda para birimi olarak Florin’in vakfiyelerde geçmesi İtalyan şehir 
devletlerinin Anadolu ticaretindeki etkisini açıkça göstermektedir. Yine 
aynı dönemde “Floransa’nın en ünlü bankası olan Peruzzi’nin ana serma-
yesi 1341 yılı itibarıyla elli beş bin Floransa florinidir.”47 Şeyh Hacı İbra-
                                                           
45 Abdulbaki Gölpınarlı, İslam ve Türk İllerinde Fütüvvet Teşkilatı, Cilt: I-II, İstanbul Üni-
versitesi Yayını, İstanbul, 1949-1950, s. 80. 
46 M. Carlo Cıpolla, Akdeniz Dünyasında Para, Fiyatlar, Medeniyet, Çev. Ali İhsan Karaca, 
Bağlam Yayınları, İstanbul, 1956, s. 48. 
47 Jean Gimpel, Ortaçağda Endüstri Devrimi, Tübitak Yayını, Ankara, 2004, s. 216. 
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him 1378’de, Emir Mahmutzade Mehmet Çelebi ile Paşa ve Mustafa 
mülkü olan Akşehir içindeki Subaşını üzüm bağlarını 450 altın florine 
satın alması o dönem Anadolu’sunun sermaye birikiminin ne kadar bü-
yük olduğunun göstergesidir. Anadolu’da on üç ve on dördüncü yüzyıl-
larda vakfiyename ve mülknamelerde de görüldüğü gibi çift metal (altın-
gümüş) sistemi geçerlidir. 

Sonuç 

Anadolu Selçuklu dönemi ve bu süreci tarihsel olarak devamlılık açı-
sından takip eden Anadolu Beylikleri ve Osmanlı İmparatorluğunu sü-
rekli olarak etkileyen Yesevilik ve bu düşüncenin değişik formlar içererek 
sürekli yenilenmesi olduğu apaçık bir gerçektir. Yesevilik ve ona bağlı 
olan Bektaşilik, Vefailik gibi tarikatların Selçuklu Anadolu’sunda, Bey-
likler ve Osmanlı Devleti’nde oynadığı tarihsel rol önemli tecrübeler biri-
kimi olduğu kadar, zihinsel haritayı peşinden sürükleyen; bu coğrafya-
nın sosyal, politik, kültürel ve iktisadi çizgilerini de etkileyen temel bir 
eksen olduğu muhakkaktır. 

Vakıflar, İslami dönemler boyunca çok önemli fonksiyonlar icra ede-
rek önemli bir yer tutmuşlardır, aynı zamanda toplumsal hayatı etkile-
yen, toplumun tüm katmanlarına hitap eden kurumlardır. Bir sosyal ku-
rum olarak vakıflar, gerek Selçuklular Anadolu’sunda, gerekse Beylikler 
ve Osmanlı döneminde sürekli gelişim içerisinde bulunduğundan, top-
lumdan ve dönemin siyasal otoriteleri tarafından genel kabul görmüştür. 
Osmanlı toplum yapısına sosyal, kültürel ve iktisadi anlamda referans 
kaynağı olan Anadolu Selçuklu dönemi, vakıf ve zaviyeleri ile toplumu-
nun genel çizgileriyle birlikte Orta Asya’dan gelen Türk topluluklarının 
iskân problemlerinin çözümü için de temel dayanak noktası olmuştur. 

Araştırma konumuz olan Hacı İbrahim Sultan Vakfı’nın, vakfiyename 
ve mülknamelerinde ifade etmeye çalıştığımız gibi, Anadolu Selçuklu dö-
neminde de yukarıda vurguladığımız amaçları görmemiz mümkündür. 

On üçüncü ve on dördüncü yüzyıl Anadolu’su, sosyal karışıklıklar 
içerisinde ve iskânın kalıcılığı noktasında belirsiz ve kuşkucudur. Bu be-
lirsizliği, tasavvuf hareketleri ve onların sosyal yansıması olan vakıflar ve 
zaviyeler en aza indirmeyi başarmıştır. 

Ayrıca dönemin referanslarına baktığımızda, Hacı İbrahim Sultan’ın, 
bulunduğu ailenin kolonizatör Türk dervişliği varsayımımızı da güçlendi-
rici nitelikte olduğu görülmektedir. 

Dönemin tasavvuf yapısı içerisinde -on üçüncü ve on dördüncü yüzyıl 
kayıtlaması altında yazılı kaynakların ve belgelerin azlığı dikkate alındı-
ğında- Hacı İbrahim Sultan’ın kendisinin ve babası Şeyh Hasan’ın Yese-
viliğin, Vefailik koluna mensup olduğu varsayımımızı güçlendirmektedir. 
Elimizdeki belgeler ve bunu takip eden Osmanlı Devleti döneminde zavi-
yeye gönderilen resmi kayıtlar bunu doğrulamaktadır. Ancak on üçüncü 
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yüzyılda ortaya çıkan bir tasavvuf akımının tarihsel süreç içerisinde sü-
rekli olarak aynı kalması, en azından sosyal bilimler mantığı içerisinde 
mümkün gözükmemektedir. 

Anadolu’daki tasavvuf kaynaklarında da gördüğümüz gibi pek çok 
akımın, başka akımlarla birleştiklerini ve tarihsel süreç içerisinde deği-
şik formlar içerisinde ortaya çıktıklarını da belirtmeliyiz. Bu nedenle Ve-
failik tarikatı da Bektaşilik içerisinde erimeye yüz tutmuştur. 

1826 yılında Bektaşiliğin yasaklanmasıyla birlikte Hacı İbrahim 
Sultan zaviyesi, yine aynı bölgede bulunan Dediği Dede Sultan Tekkesi 
ve meşhur Seyyid Hayrani türbeleri kapatılmamış, ancak denetlenmiş-
tir. 

Yine çalışmamızdan kesin olarak çıkartmış olduğumuz sonuçlardan 
birisi de Nasrettin Hoca’nın ve dönemin ünlü simaları olan Seyyit Mah-
mut Hayrani ve Hacı Bektaş Veli ile Hacı İbrahim Sultan zamandaş de-
ğil, zaviyenin asıl kurucu babası Şeyh Hasan zamandaştır. 

İktisadi sonuçlar açısından ise Anadolu Selçuklular döneminde genel-
likle İslam Devleti’nin basmış oldukları gümüş dirhemle birlikte, o yüz-
yılda ticari faaliyet noktasında etkili olan İtalyan şehir cumhuriyetlerin-
den Floransan’ın para birimi olarak Florini kullanması on üç ve on dör-
düncü yüzyıl Anadolu’su için iktisat tarihi açısından dikkati çeken bir 
olgudur. 

Konunun tarihsel süreç açısından genişliği dikkate alındığında, orta-
ya çıkan sonuçların bir kısmının kesinlik ifade ederken, bir kısmının ise 
ihtimal dâhilinde olması ve ancak bunların bir önerme şeklinde ifade 
edilmesi on üç ve on dördüncü yüzyıl için bütün yönleriyle ele alınacak 
çalışmalar sonucunda ortaya çıkacaktır. 
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fazlihi ve adlihi zevâlun. ez-zahiri bürhânuhu el-kahiri sultânuhu el-ba-
hiri şanhu el-vâfiri ihsanuhu el-muvaffıki meni’rteza min ibadihi litahsili 
merazihi el-muhakkiki va‘de ihsanhi ve ihsane va’dihi el-mütevahhidi 
bi’l-azameti ve’l-bakâ (müteferrid) bi’l-celali ve’l-alâi el-münezzehi ani’t-
taîri ve’l-beâi el-mukaddesi ani’l-emsali ve’l-ekiffai. ve eşhedü en la ilahe 
ille allahu haliku’l-arzı ve’s-semai ve rezzakı’t-tayri fi’l-hevai ve eşhedü 
enne Muhammeden efazılu’r-rusuli ve’l-enbiyai sallallahu aleyhi ve ala 
alihi’l-asfiyai ve ashabihi’l-berareti’l-etkıya ve ba’du felemma veffega Alla-
hu Teala ve amme nevaluhu eş-şeyhe er-rabbani ve’l-azize es-Semadani 
sahibe’l-lutfi vel-keremi havi mehasini’ş-şiyemi mukarre esrari’d-dekâiki 
kâşife rumuzi kelami erbabi’l-hakâiki naşira’l-eltaf ala ibadi’llahi’l-mu-
vahhidin kâfile mesalihi’l-fukarai ve’l-mesakini tâce’l-milleti ve’d-dini İb-
rahime bin eş-şeyh’r-rabbani seyyidi’l-arifin Hüsamüddin Hasan el-
Marufi nevverellahu teala merkade’l-vâlidi ve edame berekete’l-veledi 
hatta ulime enne’d-dünya temirru merra’s-sehabi ve teğurru gura’s-sera-
bi mukımuha zayfun rahilun ve na’imuha zıllun zayilun ve enne’s-saide 
men yes’a li ahiretihi ve’ş-şakiyye men kasura nazaruhu ala aciletihi ve 
enne’l-vakfe hasenetun tuhaddedu fevayiduha ve tetezayidü avaiduha 
ala ma kale seyyidü’l-mürselin ve kayidü’l-ğurri’l-muhcellin iza mate ib-
nu âdem inkata’a amelühü illa an selasin ilmun yentefiu bihi’n-nasü ve 
veledün salihun yad’u lehu ve sadakatün cariyetun ve’s-sadakatü’l cari-
yetü hiye’l-vakfü fe vakfu ve habsun bi-niyyetin safiyetin ve tavviyetin 
sadikatin takaruben ila’llahi teala ve taleben li merzatihi yevme la yenfeu 
malun vela benunun ila men eta-llahe bi kalbin selimin ve kâla resulul-
lahi sallallahü aleyhi ve seleme yevme yekünü’l-mer’u tahte zıllı sadaka-
tihi yevme la-zille illa zilleha cemi’u emlakihi mine’l-kura ve’l mezari’ ve’l-
kürumi ve küllü ma yantaliku aleyhi ismu’l-maliyeti ve min cümletiha 
cemi’u karyeti Karabulut min a’mali Akşehir bi hududiha ve hukukiha 
ve tevabi‘iha sivel-mesacidi ve’l-makabiri ve min cümletiha cemi’u karye-
ti Karkın min a’mali Akşehir bi hududiha ve hukukiha ve tevabi‘iha ve 
min cümletiha cemi‘u Hamam Meydan el-Kâyinu fi batıni Medineti Ak-
şehir bi hududiha ve hukukiha ve tevabi‘iha ve min cümletiha nısfı kar-
yeti Fakihler bi cemi’i hukukiha elleti yuzafu ile’l-nısfı ve min cümletihe 
cemi’ul-kerami el-Kâyinu fi batıni Medineti Akşehir el-Maruf bi Keramu 
Subaşı bi cemi’i hukukiha ve hududiha dahaliha ve hariciha ve min 
cümletiha cemiu’l-kerami el-Kâyinu bi karyeti Nadir bi cemi’i hukukiha 
ve tevabi‘iha ve levahikıha ve ma yünsebu ileyha ve min cümletiha cemi-
u’l-kerami el-Kâyinu bi zahir Akşehir yukalü leha keramu Hacı Adil bi 
cemi’i hududiha ve hukukiha ve rusumiha ve ma’sariha ve min cümleti-
ha cemi’ul-kerami el-Kâyinu fi karyeti Marufin el-meşhurbi keramu 
Karka bi cemi’i hukukiha ve hududiha ve tevabi‘iha ve min cümletiha 
cemiu’l-kerami el-Kâyinu fi karyeti’l-marufi el-meşhuri bi Keramu‘l-Ka-
di bi cemi’i hukukiha ve hududiha cemi’u ma yünsebu ileyha ve min 
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cümletiha seb‘ate esehumin ve rub‘i sehimin min isne aşere sehmen min 
karyeti Osakça bi cemi’i hududiha’l-erba’ti ve hukukiha ve tevabi‘iha ve 
min cümletiha cemi’ul-arazi ve’l mezari’i fi karyeti Marufin ala mesali-
hi’z-zaviyeti’ş-şerifeti’l-mensubeti’l-kayineti ba karyeti Marufin ile’ş-
şeyh’z-zahidi’l-vari’i el-bari’i kutbi’l-evtad kıdveti’s-salikin bürhani’l-mu-
hakkikin Hacı İbrahim bin Şeyh Hasanel-vakıf el-Marufi edâmallahü 
bereketehu ve nevverar kabra validihi Li yusarrife hasıleha ile mesalihi’z-
zaviyeti min imaretihe ve tecdidihe vema yehtacu ileyha mine’l-bisati 
ve’l-kanadili ve erzaki’l-mücavirin ve’l-mülazimin leha ve gayrihim mi-
ne’s-sadirin ve’l-varidin ve fukarai’l-muvahhidin ve mesakini’l-mü’minin 
vakfen sahihen şer’iyyen ve habsen sarıhen mer’iyyen fe in inhedemet 
ez-zaviyetu el-iyazu-billah tuadu saniyyen ve salisen fe in lem yekün  
iadetuha li ayıkın min a’vayıki’z-zaman tusrefu ila‘l-fukarai ve’l-mesakin 
ila en yerise Allahu el-arza ve huve hayru’l-varisin la yehillu li ahadin en 
yes’a fi ibtali haze’l-vakfi ve tebdilihi ve tahvilihi femen beddelehu ba’de 
ma sem’ahu feinnema ismuhu alellezine yubeddilunehu ve ecru’l-vakıfi 
alallahi rabbi’l-alemin ve fevaza et-tevliyate’ş-şeyh er-rabbani elmezkür 
el-vakıf tacü’l-millete ve’d-din Hacı İbrahim dame umrahu ve bereketehu 
el-müşaru ileyh ve beade ile evladihi ve evladi evladihi batnen ba’de bat-
nin fe in lem yucedu el-veledu yenkulu el-tevliyatu ila bintihi ve ila evla-
di bintihi min el-zükuri ve’l-inasi ila yevmü’l-kıyameti ve hakeme el-mu-
seccil bi sıhhati haze’l-vakfi ve luzumihi ve eşhede aleyhi cemaatun min 
el-uduli el-münezzehine ani’l-aduli Hurire fi seneti ve seb’ine ve seb’a-
mie ve’l-hamdülillahi vahadehu yeşhedu bi mazmunihi 

Mevlana Kutbuddin ibni Hibetullah 
yeşhedu bima fiha 
El-imam Mevlana Tacuddin İbrahim 
yeşhedu bizalike: 
El-imam Abdülaziz ibni Muhammed 
yeşhedu bi mazmunihi 
Hacı Bey ibni Mihr 
yeşhedu bima fiha 
Şeyh Muhammed Deli Köy 
yeşhedu bizalike 
Fakih ibni Kemaluddin 
Ve kesirun mine’l-müslimin 

Mülkname: 

“İbnü’l-merhumü’l-sa‘idü’l-deracat ila rahmete rabbi’l-hamid eş-şeyh 
Hasan ibn-i İbrahim emere Allahü Te‘ala ve rahmü’l-maziyin bi malihu li 
nefse mine’l-imam Seyyidi’l-Hafiz Sadreddin ibn-i Sadreddin ibn-i Mah-
mud bin el-kadı el-Sa‘id Mücdeddin Mehmed Kutluğ ma zikr ana hakka ve 
mülke ve tahta tasarruf ilâ en vürud ‘aleyh 
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Haze’l-‘akdü’l-şer‘i ve şuhud be-zâlik el-imamü’l-‘alem melikü’l-hükema 
ifteharü’l-etba Şemseddin bin Ahmed bin el-kadı el-mezkür fiha Sa‘dedin 
Mübarek bin Abdullah ‘atik Sadreddin Mahmud el muma‘ileyh fiha zâlike 
cemi‘l-karyete el-gamerretü’l-ma davete ba Sorkın ve hiye min karye Me-
dine-i Akşehir hamiyet ‘an el-kahharü’l-Ma‘ruf meşhura beyne’l-ehaliha 
inde’l-ıtlakaha lem yezkürü hududaha lâ istiğnaha ‘an ziyadetü’l-tarife bi 
cemi‘ maleha mine’l-hukuk ve’l-tevabi ve kâffetü’l-mesalih ve’l-arazi el-sa-
kıyet ve’l ‘adiyet ve’l-harimat ve’l-revac ve’l-inhar ve’l-emlak ve’l-eşcar 
ve’l-mevazı‘ ve’l-‘uyun ve’l-abar ve sairü’l-hukuk ed-dehalete ve’l-harice 
ve’l-hadisete ve’l-kadimete sev-i emlakü’l-gayr ve’l-vakıf ve’l-mebalat âle’l 
tenahi’l-vücud kâha be-semeni kadre ve meblağ mine’l-derahimü’l-feyziye-
tü’l-mazrubetü’l-râyeç yümü’ez minha elf dirhem el-nısfı mine’l-tevzih ve 
el-te’kiyye hâmse-miete dirhem mine’l-dirhemü’l-muhalid fiye şer‘i sahi-
han şer‘iyen ve bi‘an lâzimen mer‘ayen müstecim ‘an şerayet altı tevcib 
sıhhatü’l-beyi‘ ve cevaze haliyen inne’l-esbabü’l-müsteda ‘yetü’l-nakıze ve 
batalane müstemlenü’l-icab ve’l-kabulü’l-şer‘iyyen ve husulü’l-kabz ve’l-
akbaz fi’l-‘avazin ve’l-rüyeti’l-tametü’l-mukteziyeti’l-meşa‘ ve ya‘rufü’l-mü-
te‘ akadin an meclis bi’l-ibdan ve’l-akval ve’l-zam el-bayi‘ü’l-müşarü-ileyh 
fiye zamenü’l-derek hayşema rabisü’l-şer ‘ü’l-‘aziz inde’l-zuhur istehkak 
ahdi fiye ve ıkre’l-şehadü’l-evvel el-mezkür miye anfen ıkraren şer‘iyen ve-
kaleten an ihta el-baye‘ el-marü zikre 

Ve hüve’l-hurrire semate Hundek binti Sadreddin Mahmud ellezi zikri 
fuyi sadren ba sıhhate ve ‘adem hakha fiha levce mine’l-vücud ve sebeb 
mine’l-esbab gıbbe esaha ‘inha el-mücib el-şer‘i‘atü’l-mustafuye sallahü 
âla şer‘ate yeşhete Sadeddin el-Mübarek el-mezkür fiye şehade ve’l-müd-
de‘a âla ve zâlike fi el-hadi ve’l-‘ışrın min şehr-i Şaban 

Sene: semanin ve sitine ve seb‘a-mie el-hicriyete et-tarihi sahiha 
Eş-şehit bi mazmune ez zaif ibadallahü te‘ala muharrere: 
‘Alâaddin et-Tabib el-Akşehirî, 
Ve El-Hac Âlâaddin Ali Bey ibn-i Hoca Osman el-Bezzaz 
Ve’l-İmam Tâceddin İbrahim bin eş-Şeyh Mahmud imam karye-i Ma‘ruf 
Ve’l-İmam Mustafa bin Hoca İbrahim bin Mehmed es-Sakin fi’l-Ma‘ruf 
Ve İsrail bin Ya‘kub ibn-i Eminüddin min karye-i Alpsaru 
Ya‘kup İsma‘il bin Ya‘kub 
Ve Hızır Bey bin Hasbey 
Ve İzzeddin bin Abdullah 
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Mülkname:  

Hüve’l-hak 

Sübût mazmunü’l-kitabet hesabü’l-muharrir fiha ‘ında ve hükümete ba 
sıhhate hariretü’l-fakir ilâ rahmete rabbi’l-kadir Ahmed bin Ali el-hakim bi 
mahrusatü’l-Karahisar-ı Devle hamaha Allahü’l-kavi 

Elhamdülillah el-‘aziz el-vehhab el-kerim em tevabi hubbü’lena min le-
denin rahmete anın ente’l-vahhab ve salli Allahü ‘ala seyyidü’l-vari Mu-
hammadü’l-Mustafa el-mahsus ba fazıla el-hitab ve âla ashabü’-hayra-
tü’l-mühtemin ba kemal el-savab ve sellem teslima kesireten ila yevmü’l-
‘arz el-hisab. 
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Ve beade fihze hacate şer‘ate ve vesikaha nataka mer‘iyete tezkire ma 
işteri’l-Şeyhü’l-‘alemü’l-fazıla el kâmil mefahir ez-zehad melce-i’l-fakire el-
sa‘id eş-şehid Şeyh Hasan Paşa rahmetallahu rahmete ve es‘ate mine’l-
emir el-mu‘azzam ve’l-hemamü’l kerem Mehmed Çelebi bin Mahmud Pa-
şa ve Mustafa ebna Mehmed Çelebi fiba ‘avhüm eyyem fi akd vahdi fi 
meclis ve ahade ve semane ma‘lum be‘adema zikr inne lehum ve mülke-
hüm ve fi yedehüm ve taht-ı tasarrufuhüm ila avanü’l-beyyia ve zâlike ce-
mi‘ül kerem bi Medine-i Akşehir ve’l-hal inne el-kerem bi tamame kâne 
meş‘aten beyne’l-müşteri ve el-ba ye‘in el-mezküreyn bi’l-tasrifihüm ba 
tasnifi’l-Ma‘ruf bi kerem Subaşa el-mütasalet hududa ve yentehi bi’t-tarik 
min selase cevanet ve bedulat Mes‘ud Paşa bi cümlete hukuka ve müra-
seme ve murafaka ve gürûmu ve savakiyye zerucete ve ma‘sıra ve eşca-
rü’l-meşmuret ve gayrü’l-meşmuret ve bekl hak dahil fiye va haraç inne 
âla tenahü’-vücud külleha ve’l-esbab ba sırruha ve ecmu‘a ba semen-i 
ma‘lumü’l-kadar ve’l-saffate ve meblağ-ı zâlike erba‘te mie filorine ve ham-
sin filorife zehbiyete halisete meskük be sekanü’l-efraçü-l-nısf min zalike 
te’kiden li’l-asıl ve tekyizen li’l-fasl miete ve hamsete ve ‘ışrun filorina mi-
ne’l-nukudü’l-mezkür fiye şer‘a ve bey‘i an caizen teman nüfuzen meri‘yen  
haliyen inne’l-şurudü’l-müfside ‘ariyen inne’l-vucudü’l-mübtalet müştema-
len ‘ale’l-icab-ı şer‘iye kabul mer‘i ve kabz ve’l-ıkbaz min külle’l-tarifeyn 
semenen mesmunen ve kabul zımmen ederek ‘ale’l-ba ya‘kin be mucibü’l-
şer‘i ve bi mukteza ve zâlike 

Câri fi evâil Cemaziye’l-Ahir şehrullah el Fahir 
Li sene semaneyn ve seb‘a-mie et-tarih sahiha 
Yeşhede bi mazmune el-imami’l-‘alem 
El-imamü’l-‘alem el-Hac Burhaneddin 
Ve Hacı Zeyneddin bin el-merhum Halil-eddin 
Ve Hacı Mes‘ud bin el merhum Ferraş Budak 
Ve Ulu Bey bin Mes‘ud 
Ve Hacı Ömer bin Osman 
Ve Hacı Hoca bin Ali Bey 
Ve Hoca İbrahim bin Mes‘ud 
Ve Murad bin Haylu 
Ve İlyas bin Karagöz 
Ve Şeyh Mahmud bin Mehmed 
Ve Sadık bin Mahmud 
Ve Hacı Bey bin Mihri 
Ve Mevlana Taceddin 
Ve Ahi Şüca‘ bin Artuk 
Ketebe anhüm be şehadethu 
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DEMOKRAT PARTİ’NİN 
MUHALİF SİYASETÇİLERİNDEN 

TRABZON MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN SABRİ DİLEK 
(1954-1961) 

Yrd. Doç. Dr. Zehra ARSLAN* 

Öz 

1954 ve 1957 seçimlerinde Demokrat Parti’den Trabzon milletvekili se-

çilen Hüseyin Sabri Dilek, parti içerisinde muhalif olarak nitelendirilebilecek 

kimliği ile dikkat çekmiştir. Milletvekilliği döneminde Genel Kurul ve Parti 

Grubu’nda yaptığı konuşmalarla kanun teklifleri, suçluların affı, ülke mese-

leleri, dış politika ve Trabzon’un sorunları gibi konular üzerinde görüşlerini 

paylaşmıştır. 1958 yılından sonra gittikçe sertleşen siyasi zeminde kendi 

partisini eleştirmekten çekinmemiştir. Özellikle Yassıada mahkemesine de 

delil olarak sunduğu 07.06.1958 tarihli parti grup toplantısında yaptığı ko-

nuşmada ileri sürdüğü bazı iddialar ve genel görüşleri bir muhalefet partisi 

mensubunun ifadelerini aratmayacak sertliktedir. 27 Mayıs 1960 ihtilali ile 

anayasayı ihlal suçu kapsamında tutuklanan Sabri Dilek, ifade ve savun-

masında CHP’nin kışkırtıcı bir rolü olduğunu belirtmekle birlikte mensubu 

olduğu Demokrat Parti idarecilerini de darbeye gidiş sürecinde olaylardan 

sorumlu tutmuştur. Başta Adnan Menderes olmak üzere Demokrat Parti 

idarecilerinin diktatörlüğe varan uygulamalar yaptıkları yönünde görüş be-

yan eden Sabri Dilek, Yüksek Adalet Divanı’nın 15.09.1961 tarihli kararı 

ile beraat kararı verilen sanıklar arasında yer almıştır. 

Anahtar kelimeler: Siyaset, Parti, Muhalif, İddia, Savunma. 

Abstract 

One Of The Opponent Politicians of Democratic Party:  

Hüseyin Sabri Dilek, The Parliament Member From Trabzon 

Hüseyin Sabri Dilek, who was elected as Member of Parliament from 

Trabzon in 1954-1957 elections, stood out with his identity, which can be 
                                                           
* RTEÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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labelled as opponent. During his period in the parliament, he shared his 

views on legislative proposals, oblivion for criminals, domestic affairs, fo-

reign policy and problems of Trabzon with the speeches he made in Gene-

ral Assembly and Party Group. He did not hesitate to criticize his own 

party on a political ground, which became harsher since 1958. Some of 

his claims in the speech he gave on 7th of June in 1958 during Party 

Group and which were cited as evidence at Yassıada Court and his gene-

ral views are so harsh that one cannot distinguish them from the views of 

an opponent member. Sabri Dilek was arrested for violation of Constitu-

tional Law during Coup D’état. He stated that CHP (Republican People’s 

Party) had provocative role and that regents of Democratic Party, of which 

he was a member, had been responsible for the events that took place 

until the coup. Sabri Dilek expressed that regents of Democratic Party, es-

pecially Adnan Menderes, had practices of a dictator. He was one of tho-

se defendants, which were released with the decision of Supreme Court 

of Justice dated as 15.09.1961. 

Key words: Politics, Party, Opponent, Claim, Defense. 

Giriş 

X. ve XI. dönemlerde Demokrat Parti’den Trabzon Milletvekili olarak 
parlamento da görev yapan Hüseyin Sabri Dilek, 1922 tarihinde Trab-
zon’un Vakfıkebir Kazası’na bağlı Şarlı’da Belediye Reisi Asım Efendi’nin 
oğlu olarak dünyaya gelmiştir.1 İlk ve orta tahsilini Beşikdüzü ve Trab-
zon’da, lise tahsilini ise İstanbul Şişli Terakki Lisesi’nde tamamlamıştır. 
1940 yılında liseden, 1946 yılında İstanbul Hukuk Fakültesi’nden me-
zun olmuş ve bir dönem İthalatçı Birlikleri ile İş Bankası’nda memur ola-
rak görev yapmıştır. Askerlik hizmeti için girdiği yedek subay okulundan 
30.10.1948 tarihinde topçu-teğmen olarak terhis edilmiştir. Terhisini ta-
kiben aynı yıl Trabzon Barosu’na stajyer avukat olarak kaydını yaptır-
mıştır.2 1948, aynı zamanda Sabri Dilek’in siyasete atıldığı yıl olmuştur. 

1948 yılında Demokrat Parti Trabzon il teşkilatında da aktif olarak 
çalışmalara başlayan Sabri Dilek, 1949 yılında yapılan Demokrat Parti 
Trabzon İl Kongresi’nde Kemal Atal, Rasım Erdoğan, Mahmut Goloğlu, 
Bekir Sükûti Kulaksızoğlu, avukat Cemal Çanakçı, Ziya Saka, Rıza Ege-
men, Ahmet Karanis ile birlikte İdare Kurulu’na seçilmiştir.3 21 Ocak 
1951 tarihinde toplanan DP Trabzon İl Kongresi’nde İl İdare Kurulu’na 
                                                           
1 1914 yılında Vakfıkebir’e bağlanan bucaklardan Şarlı’nın adı, 1934 yılında Beşikdüzü ola-
rak değiştirilmiş ve 1987 yılında ilçe haline getirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Zehra Ars-
lan, Demokrat Parti Döneminde Trabzon (1950-1960), Basılmamış Doktora Tezi, KTÜ Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, 2011, s. 60; Tercümeihal Varakası ve Sicil Dosyası, Hüseyin Sabri Dilek, 
Dönem: X, Sicil No: 2131, Defter No: 1252. 
2 Tercümeihal Varakası ve Sicil Dosyası, Hüseyin Sabri Dilek, Dönem: X, Sicil No: 2131, 
Defter No: 1252. 
3 Trabzon Gazetesi, Sayı: 834, 03.06.1949. 

60



ZEHRA ARSLAN / DEMOKRAT PARTİ TRABZON MİLLETVEKİLİ HÜSEYİN SABRİ DİLEK 3

seçilmiş ve bu kurulun 29 Ocak günü yaptığı toplantı sonucunda da 
ikinci başkanlık görevine getirilmiştir.4 4 Ekim 1952 ve 4 Kasım 1953 ta-
rihli DP Trabzon il kongreleri sonucunda yine İl İdare Kurulu’na seçil-
miştir.5 1954 seçimlerinde ise aday gösterildiği Trabzon’dan DP milletve-
kili olarak parlamentoda görev yapmaya hak kazanmıştır. 

1. Sabri Dilek’in TBMM Genel Kurulu’nda Yaptığı Konuşmalarda 
    Yansıttığı Görüşleri (1954-1960) 

Sabri Dilek, 1954 seçimlerinde 91.831, 1957 seçimlerinde ise 75.472 
oyla DP’den Trabzon milletvekili seçilmiştir.6 Görev yaptığı süre içerisin-
de Anayasa Encümeni’nde ve geçici encümenlerde üye olarak çalışmıştır. 
Milletvekilleri Seçimi Kanunu’na geçici bir madde eklenmesine dair ka-
nun takriri görüşmeleri için kurulan geçici encümende de üyelik göre-
vinde bulunmuştur. X. dönemde üç teklifi, ikisi yazılı olmak üzere yedi 
sorusu ve Genel Kurul’da 19 konuşması vardır. Özellikle Meclis’e getiri-
len af ve kanun teklifleri, Trabzon’un ihtiyaçları gibi konularda görüşleri-
ni dile getirmiştir. Sabri Dilek, X. dönemde ayrıca 16 Kasım 1955 tari-
hinde 5887 Sayılı Harçlar Kanunu’nun 125. maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Milletvekili Seçim Kanunu’nun 6428 sayılı kanunla 
değişen 35. maddesinin 6. bendinin tefsiri hakkında ve ceza müeyyidele-
ri, konularında Genel Kurul’da fikirlerini beyan etmiştir.7 

Hukukçu kimliğinin de etkisi ile TBMM’ne gelen af teklifleri üzerinde 
konuşmalar yapan Sabri Dilek’in genel tutumu bu tür tekliflerin aleyhin-
de olmuştur. 9 Şubat 1955 tarihli TBMM oturumunda Çorum milletveki-
li Kemal Biberoğlu’nun gündeme getirdiği Kore’ye gitmek üzere olan as-
keri birlikte er vazifesindeki Ahmet Güngör adlı bir askerin, ailesini gör-
mek için birliğinden izin alamamasından dolayı firar etmesi meselesi 
üzerinde yapılan görüşmelerde bu tür durumlara müsamaha gösterilme-
mesi gerektiği yönünde görüş beyan etmiştir: 

“...Askerî Ceza Kanunu’nda bunun adı firardır. Böyle münferit firar 

cezaları affedilecek olursa ordu disiplininin ne derece zarar göreceği-

ni nazarı itibara almak lâzımdır... Kore’ye gidip de kahramanlık yap-

mayan tek Türk var mıdır? Hal böyle iken kahramanlık yaptı diye 

Ahmet lehine hususi bir vaziyet ihdas edilmesi muvafık değildir... Ah-

met neticeten bir ay yirmi güne mahkûm olmuş ve bu da infaz edil-
                                                           
4 DP Trabzon il başkanlığına Bekir Sükûti Kulaksızoğlu getirilmiştir. Trabzon Gazetesi, Sayı: 
1385, 30.01.1951. 
5 Yeniyol Gazetesi, Sayı: 4964, 05.10.1952; Çaykara Gazetesi, Sayı: 342, 25.11.1953; Yeni-
yol Gazetesi, Sayı: 6210, 25.11.1953. 
6 Tercümeihal Varakası ve Sicil Dosyası, Hüseyin Sabri Dilek, Dönem: X, Sicil No: 2131, 
Defter No: 1252. 
7 Zehra Arslan, a.g.t., s. 383; TBMM Tutanakları, B:2, O:2, 16.11.1955; TBMM Tutanakları, 
B:5, O:1, 23.11.1955, s. 130; TBMM Tutanakları, B:5, O:1, 23.11.1955, s. 143; TBMM Tuta-
nakları, B:38, O:1, 13.02.1957; TBMM Tutanakları, Devre: X, B:15, O:1, 12.12.1956, s. 121. 
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miştir... Arkadaşlar, bu ordunun disiplinini haleldar edecek bir hâdi-

sedir. Ordunun disiplinini bozmaya ne Ahmet’in ve hatta müsaade 

buyurursanız ne de bizim hakkımız yoktur.”8 

Ahmet Güngör meselesinde olduğu gibi ehliyetsiz kullandığı arabada 
bir kişinin ölmesi üzerine hakkında 6 ay 20 gün hapis ve 83 lira 20 ku-
ruş para cezası verilen Mehmet Rıfatoğlu Erdoğan Oturanç adlı bir va-
tandaşın affı ile ilgili Genel Kurula getirilen Adliye Encümeni mazbatası 
üzerinde yaptığı konuşmada da benzer tavır ortaya koymuştur. Sabri Di-
lek’e göre özel afların çok istisnai durumlarda Meclis’e gelmesi gerekir-
ken adı geçen kişi ile ilgili böyle bir durum söz konusu değildi. Hatta Ad-
liye Encümeni’nin af mazbatasını Meclis’e getirmekle müteahhit çocuğu 
olan bu kişiyi kayırdığını iddia etmiştir. Çünkü bu kişi, hakkında 25 Ey-
lül 1952 tarihinde karar verilmiş olmasına rağmen cezası infaz edilme-
den Türk resmi makamlarından alınan pasaport sayesinde yurt dışına 
gidebilmişti. Sabri Dilek, bu ve benzeri konularda müsamaha gösteril-
mesi halinde vatandaşın devlete olan itimadının sarsılacağı inancında-
dır.9 XI. dönemde de Sait Özçivril’in hükümlü bulunduğu cezanın affı ile 
ilgili takrir Meclis’e verirken polis memuru Mustafa Savaş’ın affına karşı 
çıkmıştır. Gerekçesini de “...Arkadaşlar; böyle mahkemelerin verdiği her 
hükümden dolayı mahkûm olan vatandaşlara acımaya, kalkışırsak, mü-
saadenizle söyleyeyim, her gün burada bir Af Kanunu çıkarmamız icap 
eder.” sözleri ile açıklamıştır.10 

Sabri Dilek, Demokrat Parti’ye mensup bir milletvekili olmasına rağ-
men Meclis’e veya Parti Grubu’na getirilen tekliflerde genellikle özgürlük-
leri kısıtlayıcı unsurların aleyhinde bulunmuştur. Zonguldak Milletvekili 
Edibe Sayar’ın Basın Kanunu’nun 33. maddesinin değiştirilmesi hakkın-
daki teklifi ve Adliye Encümeni’nin mazbatası hakkında görüşlerini dile 
getirirken teklifte hüviyetlerin ve isimlerin ifşa edilmesinin yasaklanması 
gibi basın özgürlüğünü kısıtlayıcı hususlar bulunduğunun altını çizmiş 
ve matbuat hürriyetinden yana olduğunu belirtmiştir. Onun meclise ge-
tirilen bu teklifle ilgili Genel Kurul’dan sarf ettiği, “Yüksek Heyetinizin 
malûmlarıdır ki; yasakları çok olan cemiyetler daima iptidai cemiyetler 
olagelmişlerdir...” sözleri bakış açısını göstermesi bakımından önemlidir. 
Sabri Dilek’e göre Türkiye Cumhuriyeti gereğinden fazla kanun çıkartan 
bir devletti ve bu kanunların arasına yeni yasakları koymanın kimseye 
bir yararı olmazdı.11 Fakat bazı durumlarda bu tutumuna ters düşen 
demeçleri olmuştur. Örneğin muhalefetin radyodan yeterince yararla-
                                                           
8 TBMM Tutanakları, B:38, O:1, 09.02.1955, s. 52; Zehra Arslan, a.g.t., s. 453. 
9 TBMM Tutanakları, B:79, C:1, 21.05.1955, s. 603. 
10 Mustafa Savaş, bir sarhoşun taşkınlığı ve polisi yaralaması üzerine peşinden giderek dur 
ihtarında bulunmuş. Olumlu yanıt alamayınca iki defa ateş etmek suretiyle bu vatandaşın 
yaralanmasına neden olmuştu. TBMM Tutanakları, B:66, C:1, 10.05.1957. 
11 TBMM Tutanakları, B:68, C:1, 27.04.1955. 
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namadığı şeklindeki şikâyetlerin Genel Kurul’a getirilmesi üzerine Radyo 
İdaresi’nin kararına saygı duyulması gerektiğini belirten bir konuşma 
yapmıştır: 

“...Eğer radyo idaresi, muhalefet sözcülerinin beyanlarını Türk Mille-

ti’ne duyurmak lüzumunu hissetmemişse ve bu şekilde bir müracaat 

yapmamışsa yahut radyo idaresi çok mahmul ve mahdut saatlerini 

muhalefet partisi konuşmalarının esasen memleketi pek fazla alâka-

dar etmediğini düşünerek buna lüzum hissetmemişse bunu bir mü-

nakaşa mevzuu olarak buraya getirmeye mahal olmadığını ve bu hu-

susta Riyaset Divanı’nın tasarrufunun iç tüzükle tayin edilmiş bulun-

duğunu düşünmenizi istirham ederim.”12 

Sabri Dilek, iç ve dış meselelerle ilgili dönemin ilgili bakanlarına hita-
ben soru önergeleri vermiştir. Bunlardan birisi Kore’de esir düşen ve 
Çin’in elinde bulunan 100 kişilik Türk esirlerin Türkiye’ye getirilmeleri-
nin ne zaman mümkün olacağı hakkında dönemin Dışişleri Bakanı Fuad 
Köprülü’ye yönelttiği takrirdir. Fuad Köprülü’nün bu takrire cevabı, Kore 
mütarekesi gereğince hasım tarafın elindeki esirlerimizin iade edildiği, 
fakat kayıp olan 166 kişiden haber alınamadığı, bu kişilerin esir olarak 
Komünist Çin Hükümeti’nde bulunmalarının muhtemel olduğu şeklin-
dedir. Esirlerin Türkiye’ye iadesi için Birleşmiş Milletler ve Çin Hükümeti 
nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu halde henüz bir neticeye ula-
şılamadığı yanıtını alan Sabri Dilek, Türk esirlerin bir an önce vatanları-
na kavuşmalarını dilediğini belirterek, “...bendeniz bu suali sorarken ko-
münizm prensipleriyle idare edilen devletler hukuku kaidelerine ne dere-
ceye kadar riayetsiz olduklarının, burada bir kere daha tebarüzüne vesile 
vermeye imkân hazırlamak gayesini güttüm...” sözleriyle özellikle DP Hü-
kümeti tarafından dönemin adeta korku ideolojisi olarak görülen “komü-
nizm”e bakış açısının partisi ile aynı doğrultuda olduğunu göstermiştir.13 

XI. dönemde de Demokrat Parti’den Trabzon milletvekili seçildikten 
sonra yine dış meselelere dair Meclis’e, ilgili bakanların cevaplandırması-
nı istediği takrirler vermiştir. 1957 yılının Mayıs ayında TBMM’ne Kore’-
ye gönderilen Türk birliklerinin çekilme zamanı ve Türk birlikleri dışında 
buraya asker gönderen devletlerin hangileri olduğuna dair bir takrir ver-
miştir.14 31 Ocak 1958 tarihli Meclis oturumunda Kıbrıs’ta İngiliz asker-
leri tarafından öldürülen veya yaralanan Türkler ve İngiliz Hükümeti’nin 
konu ile ilgili tutumu hakkında bir beyanat vermiştir. Sözlerine, Kıbrıs’ta 
miting yapan Türklere, İngiliz askerleri tarafından saldırıda bulunuldu-
ğunu doğrulayarak başlayan Sabri Dilek, bu saldırılar sonucunda sekiz 
                                                           
12 TBMM Tutanakları, B:44, C:2, 28.02.1957, s. 562. 
13 TBMM Tutanakları, B:41, C:1, 16.02.1955, s. 135-136. 
14 Doğu Gazetesi, Sayı: 838, 21.05.1957. 

63



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 6

Türk’ün öldürüldüğünü 70’inin de yaralandığını söylemiştir. Yunanis-
tan’ın “Enosis” bayrağını açtığı 1950 yılından itibaren, Rumların yaptığı 
hareketlere karşı İngilizlerin sadece göz yaşartıcı bomba kullandıkları 
halde, Türklerin yaptıkları silahsız bir hareketi zırhlı otomobiller ve ölüm 
saçan silahlarla karşıladıklarını belirten Sabri Dilek, konu ile ilgili sözle-
rini, “İngiltere’ye karşı nefret ve kinle dolup taşmamak mümkün değildir.” 
diyerek tamamlamıştır.15 Dilek, ayrıca Türkiye ile ABD arasında 15.01.1959 
tarihinde imzalanan İstimlâk ve Müsadere Garantisi Antlaşması’nı16 
eleştiren bir konuşma yapmıştır.17 

Sabri Dilek, milletvekilliği döneminde seçim bölgesi olan Trabzon’a ve 
Trabzon’la ilgili sorunlara kayıtsız kalmamıştır. Trabzon’un Vakfıkebir il-
çesine bağlı Şalpazarı ve Sürmene ilçesine bağlı Köprübaşı nahiyelerinin 
tam teşkilatlı hale getirilmesi hususunda dönemin İçişleri Bakanı Namık 
Gedik’e hitaben TBMM’ne bir soru önergesi vermiştir. Gedik’in bu suale 
cevabı, adı geçen nahiyelerin 07.12.1953 tarihinde 4/1945 sayılı kararla 
40 nahiye ile birlikte tam teşkilatlı hale getirildikleri şeklinde olmuştur. 
Bu çerçevede 1955 yılına gelindiğinde her iki nahiyeye de nüfus memur-
ları ve tahrirat kâtipleri gönderilmiş, ziraat ve veterinerlik hizmetlerinden 
yararlanabilecek duruma getirilmişlerdi. Fakat diğer vekâlet hizmetleri 
henüz tamamlanmamıştı. Sabri Dilek, Şalpazarı ve Köprübaşı nahiyeleri-
nin tam teşkilatlı hale getirilmelerine dair alınan kararın üzerinden bir 
yıl beş ay geçmesine rağmen, kararın tatbiki için faaliyete geçilmemesini 
eleştirmiştir. Ayrıca, İçişleri Bakanlığı’nın nüfus ve tahrirat kâtibi memu-
ru kadrolarını bu nahiyelere tahsis etmesine rağmen, henüz bu memur-
lar göreve başlamamışlardı. Sabri Dilek, 

“...Bendeniz vekâletin kadro vermediğini söylemedim. Kadrolar veril-

miştir, fakat bu kadrolara tayinler yapılmamıştır. Bu kadrolara tâyin-

lerin bir an evvel yapılması lâzımdır. Bundan sonrası için ise tekrar 

ediyorum ki, vilâyetimizin 20 - 30 köyünü ve pazarlara 30 - 40 kilo-

metre mesafeli sarp arazi üzerinde kurulmuş nahiyeleri diğer yerler-

deki nahiyelere nazaran teşkilatlı hale getirmek lâzımdır...”  

diyerek konu ile ilgili Namık Gedik’le aralarındaki anlaşmazlığa son ver-
miştir.18 

Sabri Dilek, 23 Kasım 1955’de Trabzon’un 1953-55 devrelerinde suni 
gübre istihlâk miktarına ve 1956 yılı ihtiyaç temini için alınan tedbirlerle il-
gili Ziraat Vekili Nedim Ökmen’e sözlü bir soru yöneltmiştir. Nedim Ök-
men’in verdiği bilgiye göre Trabzon ili için 1953 yılında 2.858 ton, 1954 yı-
                                                           
15 Zehra Arslan, a.g.t., s. 365-366; TBMM Tutanakları, Devre: XI, B:32, O:1, 31.01.1958. 
16 TBMM Tutanakları, Devre: XI, B:25, O:1, 16.01.1959, s. 481. 
17 Türk Parlamento Tarihi, X. Dönem 1954-57, Cilt: II, s. 869-870. 
18 TBMM Tutanakları, B:61, C:1, 08.04.1955, s. 262-263. 
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lında 6 bin ton ve 1955 yılında 5.800 ton gübre temin edilmişti. Trabzon’un 
1956 yılı için 7.500 ton suni gübre ihtiyacı tespit edilmişti. Bu miktarın 
5.500 tonu temin edilmiş, geriye kalan 1700 ton için İktisat ve Ticaret Vekâ-
leti ile temasa geçilmişti. Sabri Dilek, karaborsacılığı önlemek için 1.700 ton 
gübrenin bir an önce temini gerektiğini Nedim Ökmen’e hatırlatmıştır.19 

Sabri Dilek, Trabzon CHP Milletvekili Faik Ahmet Barutçu ile meclis 
kürsüsünde zaman zaman karşı karşıya gelmiş ve iki Trabzonlu vekil 
arasında sert tartışmalar yaşanmıştır. 25 Haziran 1958 tarihli TBMM gö-
rüşmelerinde Ankara Milletvekili Faik Ahmet Barutçu’nun iki yerde 
adaylığını koyup, seçilenlerin, vatandaşların hakkını gasp ettiğini savun-
ması ve sözlerini “…Gerçi siyaset ahlâktan ayrı bir sanattır.” diyerek ta-
mamlaması üzerine iki Trabzonlu milletvekili arasında ortamı gerginleş-
tirici diyaloglar olmuştur. Faik Ahmet Barutçu dışında diğer illerin mil-
letvekilleri ile de zaman zaman bu tür tartışmalara giren Sabri Dilek, 
Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi Deregözü Köyü’nden iki vatandaşın sürgün 
cezalarının kaldırılmasına dair Dilekçe Encümeni’nin verdiği kararın, 
Adliye Encümeni tarafından reddedilmesine tepki göstermiştir.20 

Milletvekilliği süresince Trabzon’a sık ziyaretler yapmış, parti kongre-
lerinde ve şenliklerde Trabzon halkı ile iç içe olmaya özen göstermiştir. 
1957 yılında Honefter şenlikleri, 1955 yılında tütün piyasasının açılış tö-
renleri, 1955 yılında DP Trabzon İl Kongresi, 1956 yılında bazı bucak 
kongreleri, Akçaabat, Vakfıkebir ilçe kongreleri bu ziyaret ve etkinlikler-
den sadece birkaçıdır.21 

2. 07.06.1958 Tarihli DP Meclis Grup Konuşması 

Sabri Dilek, 27 Mayıs Darbesi’ne gidiş sürecinde, Parti Grup Mecli-
si’nde yaptığı konuşmalarda mensubu olduğu Demokrat Parti idaresi ve 
hükümete yönelik dikkat çekici eleştiri ve ikazlarda bulunmuştur. Özel-
likle savunmasına da delil olarak sunduğu 07.06.1958 tarihli grup ko-
nuşması muhalif tavrını net bir şekilde ortaya koymaktadır. Burada ön-
celikle İsmet Paşa’nın “Cumhuriyet tehlikededir.” şeklindeki beyanını kış-
kırtıcı bulan DP Hükümeti’ne yönelik bazı hatırlatmalar vardır. İsmet Pa-
şa’nın 1950 yılından itibaren benzer bir üslupla zaman zaman sert beya-
natlar verdiğini hatırlatmış sonra da İsmet Paşa’nın İstanbul’daki basın 
toplantısının engellenmesini eleştirmiştir. Hatta İsmet Paşa’nın basın 
toplantısına bir kararla mani olunmasının Türk hukuk sistemi ile açıkla-
nabilecek bir uygulama olmadığını savunmuştur. 
                                                           
19 TBMM Tutanakları, B:10, C:1, 05.12.1955, s. 195. 
20 Önce Selvi ve Havva Hacıfettah adlı vatandaşların durumunu Meclise izah etmiş ve ola-
yın olduğu tarihte çocuk olan iki kişinin sürgün cezasına çarptırılması yanlışlığının düzeltil-
mesini söylemiştir. TBMM Tutanakları, Devre: XI, B:21, O:1, 07.01.1959, s. 359-360; TBMM 
Tutanakları, Devre: XI, B:21, O:1, 07.01.1959, s. 361. 
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Zehra Arslan, a.g.t., s. 122-349. 
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“...Hükümet... İsmet İnönü’nün bir ihtilalci ve nizam bozucu olduğuna 

inanmakta mıdır? İsmet Paşa’yı yermek bakımından hükümetin bir 

beyanı daha olmuştur... Hükümet diyor ki, İsmet Paşa hükümete ha-

ber vermeden Sovyetler Birliği elçisiyle görüşmüştür... Hükümete yine 

bir sual sormak mecburiyetindeyim... Hükümet, seneler senesi Türki-

ye’de Başvekillik, Devlet Reisliği yapmış bir vatandaşın herhangi bir 

devletin elçisiyle Türk devletinin menfaati zıddına herhangi bir görüş-

me yapabileceğine inanmakta mıdır?”22 

Sabri Dilek, 1957 yılında ABD elçisi ile Başbakan ve Dışişleri Bakanı’-
nın Kıbrıs konusunda Ankara Palas Otel’deki görüşmelerinde kabinenin 
diğer üyelerinin iştirak ettirilmedikleri halde İsmet Paşa’nın hazır bulun-
durulduğunu söylemiştir. Gerek duyuldukça da umumi katibe talimatlar 
verilmiş ve İsmet Paşa’nın evine gönderilmişti. Hatta kabine üyelerine bi-
le verilmeyen mahrem bilgiler İsmet Paşa’ya bu yolla iletilmişti. O halde 
İsmet Paşa’nın Sovyet elçisi ile yaptığı görüşmeden şüphe duymak an-
lamsızdı: “...Bazı insanlar vardır ki kendisinden şüphe etmek lazımdır. İs-
met Paşa, Kasım Gülek değildir arkadaşlar...”23 

27 Ekim 1957 seçimlerinden sonra geçen sekiz ay içerisinde Türkiye’-
de geçim sıkıntısının arttığını belirten Sabri Dilek, hükümetin iddiaları-
nın aksine konjonktürün gittikçe Demokrat Parti’nin aleyhinde ilerlediği-
ni söylemiştir. Yerel seçimlerde birkaç fark oyla kazanılan seçimlerin, 
büyük başarı olarak lanse edilmesinin bir aldatmacadan ibaret olduğu, 
hükümetin halkın onayını almak için planlı bir politikasının bulunmadı-
ğını belirttikten sonra halkın hükümetin icraatlarından memnuniyetsiz-
liğini cesaretle ortaya koymuştur: 

“...Son zamanlarda otobüse binemez oldum. İnsan orada konuşulan-

ları duydukça mebus olduğuna nedamet ediyor, o konuşmalardan hi-

cap duyuyor. Ben 950’den evvel böyle konuşulduğunu hiç görmüyor-

dum. Ev kadınları, mektep çocukları, memurlar yakın arkadaşlarımı-

za varıncaya kadar herkes partimizin ve hükümetimizin icraatlarının 

aleyhinde konuşmaktadır.”24 

Sabri Dilek, Hükümet’in kendi partisine mensup vekillerden gerçek 
durumu saklamakla birlikte Demokrat Parti’nin aynı zihniyetle devam 
etmesi halinde kolay kolay bir seçim daha kazanmasının mümkün olma-
dığı görüşündeydi. Fakat tüm eleştirilerine rağmen Demokrat Parti’ye 
olan bağlılığını “...benim Demokrat Parti’den ancak ölüm gider.” sözleri ile 
vurgulamıştır.25 
                                                           
22 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 114-119. 
23 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 120. 
24 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 138. 
25 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 139. 
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“...Hükümetin cesaret aşılamasına lüzum yoktur. Biz parti ile sımsıkı 

bağlıyız. Bazı hükümet mahfillerinden deniliyormuş ki, zaafımız belli 

olur, kazara içimizden on-on beş kişi giderse halimiz nice olur? Niçin 

gitsin içimizden sebep ne? 950’den beri emekleyerek buraya gelmiş 

insanlar, parti zaafa düştü diye gidecek? Buna imkân yoktur.”26 

Tüm olumsuzluklara rağmen gelinen noktada Demokrat Parti’nin tek-
rar 1950 yılındaki gücüne dönebileceği inancında olan Dilek çözümün, 
sorunların varlığının kabul edilerek üzerlerine gidilmesi olduğunu söyle-
miştir. Halen vatandaşın DP’ye güveni ve desteği vardı ve bu durum iyi 
değerlendirilmeliydi.27 Sabri Dilek, DP’yi yıpratıp halkın gözünde küçük 
düşüren nedenleri iki noktada toplamıştır. İlki DP’nin meselelere bakış 
açısı ikincisi ise ülkenin iktisadi durumu.28 Çözüm için ise öncelikle par-
tinin sorunlara bakış açısını değiştirmesi gerekiyordu. İktisadi meselele-
rin de piyasadaki mal darlığından kaynaklandığı düşüncesinde olan 
Sabri Dilek’e göre, demokratik bir idare sisteminde halkı memnun etme-
yen bir idarenin iş başında kalması mümkün değildi. Küçük gibi gözü-
ken meselelerin de halk nazarında büyük önem arz edebileceğini belirt-
tikten sonra da bir olay hatırlatması ile partisi adına öz eleştiri yapmıştı: 

“...Demokrat Parti iktidarı ilk senelerinde karısını resmi arabaya bindirdi 

diye bir vekilini istifaya mecbur eden bir parti iken aynı Demokrat Parti, 

bugün vekillerini vazgeçtik, umum müdürlerini vazgeçtik, emri altındaki 

belediye şube müdürleri, iktisadi devlet teşekküllerinden katibeleri, tü-

menlerdeki alaylardaki teğmenleri, yüzbaşıları, binbaşıları mesire yerle-

rine kırmızı plakalı araba ile gidiyorlar. Hükümetin kıpırdanmağa takati 

yoktur. Geçen gün Kızılcahamam’a gittim 28 tane mi ne saydım. Kırmızı 

plakalı otomobil. İçinde kadın ve kızları var. Halk buna kızıyor.”29 

Sabri Dilek’e göre ülkenin en büyük problemlerinden birisi rüşvetti. 
Konuşmasında ülkede memur israfının, suiistimalinin ve rüşvetin sınır-
ları aşacak derecede arttığını söylemiştir. Hatta bir müsteşarla yaptığı 
konuşmayı naklederek Türkiye’de rüşvet almayan memurun kalmadığı-
nı, rüşvetin adliyeye kadar girdiğini ve saltanat devrinden sonra DP dö-
neminde en yüksek boyuta ulaştığını iddia etmiştir. Dilek, hükümetin 
ise rüşvetle mücadele de kararlı hiçbir adım atmadığı görüşündedir:30 

“...Şimdiye kadar hangi adım atılmıştır?. Bir gün hükümete mensup 

bir arkadaş, rüşvet her devirde olur, hüner ve marifet en yüksek rüt-

beye kadar çıkmamasını temin etmektir cemiyet hastalığıdır dedi. 
                                                           
26 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 140. 
27 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 141. 
28 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 144. 
29 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 149-150. 
30 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 154. 
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Vaziyet bu olunca rüşvete göz yummak lazımdır, cemiyetin hastalık-

larındandır, üzerinde fazla eğilmeye lüzum yoktur diyen insanların 

rüşvetle mücadele harbi açmaya takatleri yoktur demektir. Hüküme-

timiz de şimdiye kadar hiçbir adım atmamıştır.”31 

Üstelik tek sorun rüşvet değildi, devlet dairelerinde çalışan memurla-
rın disiplinsiz davranışları olağan hale gelmişti. Bürokratik işlemlerde 
ciddiyetsizlik ve bilgisizlik vardı. Evraklar alakasız birimlere gönderil-
mekte ve günlerce işlemler sonuca ulaştırılamamaktaydı. Görevi suiisti-
maller, devlet kurumları arasındaki uyuşmazlıklar vb. durumlar Sabri 
Dilek’in değindiği belli başlı problemlerdendi: “...Bize hiçbir şey diyemez-
lerse hırsızların hamisi diyorlar. Bizlere hırsız diyorlar. Belki içimizde hiç-
bir hırsız yoktur. Eğer varsa o uru kesip atmakta memleketin de, partimi-
zin de hepimizin de faydası vardır. Buna kelle istemek deniliyor. Niçin 
bunlar kelle istemek olsun?”32 

Tahkikat işlerinin grupta karara bağlanmasını hatalı bulan Sabri Di-
lek, muhalefetin bu husustaki eleştirilerine hak veriyordu: “...Bendeniz 
de tahkikat encümeninde bulundum. Şüphelendiğim vekil arkadaşlar ol-
du. Fakat grup kararı olunca rey vermek imkânından mahrum oldum.”33 
Sabri Dilek’in önemle vurguladığı nokta Demokrat Parti’nin her şeyden 
önce kendi içinde ıslahat yapması gerektiğiydi. Muhalefete karşı daha 
dostane bir tavır sergilenmeli, muhalefet tarafından verilen takrirler gün-
deme alınıp görüşülmeliydi. 

Devlet dairelerinde dahi kendilerine görev verilen hükümet amirleri, 
görevlerini tereddütle yapar hale gelmişlerdi. Sabri Dilek bu hususu be-
lirttikten sonra cesaretle Adnan Menderes’in adının ve şahsının her 
alanda baskı oluşturmaya başladığını söylüyordu: 

“...Olduğu gibi söyleyeceğim kusura bakmasın hükümet erkânı. İsim 

istemesinler. Herhangi bir umum müdür etraftan soruyor. Bu emir, 

vekilim Ahmet Efendi’nin mi yoksa Adnan Menderes’in mi? Eğer Ad-

nan Menderes’in malumatı dışında bir emir ise bu emri yerine getir-

mekte fazla hevesli olmuyor. Ben devlet dairelerinde bunu müşahede 

ettim. Bazı vekillerin emirleri altındaki teşkilatlarda kâfi otorite ve nü-

fuzları yoktur.”34 

Sabri Dilek’e göre gelinen noktada baş sorumlu, Adnan Menderes’ti. 
Menderes’in anlaşılmaz bir ruh hali vardı. Kendisine yakın görünen her-
kesi himaye etmek gibi gereksiz bir çabanın içine giriyordu. Oysa Men-
deres, bir liderdi. Özellikle kabinede yapılacak tayinlerde DP Meclis Gru-
                                                           
31 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 155. 
32 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 157-163. 
33 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 164-165. 
34 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 167. 
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bu’nda vereceği istifa imkânı ile makamlarını daha iyi dolduracak vekil-
lerin sıyrılıp ortaya çıkmaları sağlanabilirdi.35 

Muhalefetin soruları karşısında kabine üyelerinin gereksiz yere pole-
miğe girmelerine de karşı çıkıyordu Sabri Dilek. Hatta beceriksiz olarak 
nitelediği muhalefet mebuslarının bile karşılıklı diyaloglarda DP mebus-
larına karşı zafer kazandıkları görüşündeydi. Gelinen noktada çözüm 
önerileri de vardı. Kabineye yapılacak tayinlerde daha dikkatli olunmalı, 
istifaların önü açılmalıydı. Başbakan Menderes, Demokrat Parti’nin ikti-
dara gelmesinde önemli etkisi bulunan kongreleri hizipçilik olarak gör-
mekten vazgeçmeliydi. Kongreler yapılmalı, parti içi teşkilatlar yeniden 
düzenlenmeli ve görevinin ehli kişiler makamları işgal etmeliydi.36 

3. İfadesi (23.08.1960) 

27 Mayıs Darbesi’nden sonra gözaltına alınan DP Trabzon milletve-
killerinden Mahmut Goloğlu ve Sabri Dilek’in ifadeleri 23 Ağustos, di-
ğer DP Trabzon milletvekillerinin ifadeleri ise 30 Ağustos 1960 günü 
alınmıştır.37 Kendisini bir hukuk devleti nizamı içerisinde yaşamayı ga-
ye edinmiş bir hukukçu olarak vasıflandıran Sabri Dilek ifadesine, 
1954 yılından itibaren DP milletvekili olduğunu ve 27 Mayıs günü ne-
zarete alındığını, şahsiyeti gereği dikta rejimlerine karşı olduğunu ve 
bu nedenle 1946 yılında DP’ye kayıt yaptırdığını belirterek başlamıştır. 
1955 tarihli DP Kongresi’nde bazı milletvekillerinin gizli hesaplar yapa-
rak hazırladıkları İspat Hakkı’ndaki takriri, kendilerinden gizli olarak 
idareye vermeye kalkıştıklarını, bu kanunu açık olarak verselerdi en az 
yüz elli kişinin altında imzası olacağını ve partiden bu kadar milletveki-
li atmanın imkânı olmayacağını ifade etmiştir. Teklifi yapanların, idare-
ciler tarafından Genel Kurul’da sorguya çekildiklerinden haberdar ol-
duklarını belirten Dilek, olayı iki taraflı oynanan bir oyun olarak değer-
lendirmiştir. Teklifi yapanlardan Fethi Çelikbaş ve Fevzi Lütfi Karaos-
manoğlu’nun genel kurul üyesi olmalarına rağmen kongreye alınmadan 
ihraç edilmelerinin hukuk düzeni içerisinde çalışmaya olan inancını ze-
delediğini söyleyen Dilek, siyasette yükselmek istediği için görevine de-
vam ettiğini belirtmiştir. 

Sabri Dilek’e göre 1957 yılı iktidar-muhalefet çekişmesi bakımından 
bir milattı. Çünkü bu yıl yapılan seçimlere kadar gayrı nizami bir tavır 
sergilemeyen CHP tavır değişikliğine giderek ortamı gerginleştirmişti. İk-
tidar Partisi de bu ortamda hatalar yapmıştı. Meclis’te rahat konuşula-
mıyor sürekli bir çatışma ortamı yaşanıyordu. Gidişatı zararlı gördüğünü 
                                                           
35 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958, s. 165. 
36 Demokrat Parti Grup Tutanakları, 07.06.1958. 
37 Zehra Arslan, a.g.t., s. 447; Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Yassıada Tutanakları 
Sabri Dilek’in İfadesi, 10.09.1/2.1.3. 
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söyleyen Sabri Dilek, parti grup toplantısında parti ileri gelenlerinin ko-
nuşup görüşmeleri fikrini ortaya atmış, fakat olumlu bir girişim olma-
mıştı. İçişleri Bakanı Namık Gedik’in, İstanbul hadiseleri üzerine İsmet 
İnönü’nün yaptığı açıklamalara yayın yasağı koyması hadisesini nakle-
derken bu tür hareketleri tasvip etmediği için Başbakan Menderes’le de 
aralarında bir tartışma yaşandığını belirtmiştir. Bu bağlamda Sabri Di-
lek Menderes’in, bazı kişilere kendisinin uyarılması yönünde telkinlerde 
bulunduğunu iddia etmiştir. Nitekim gruptaki konuşmasından bir süre 
sonra Tevfik İleri, bakanlığa çağırdığı Dilek’ten konuşmasını düzeltmesi-
ni istemişti. Hatta Tevfik İleri’nin Trabzon’a gelerek parti binasında yap-
tığı görüşmelerde “Sabri Dilek’i uyarın” şeklinde telkinlerde bulunduğu-
nu ileri sürmüştür.38 Bu tür iddialar mahkeme süresince yaptığı savun-
malarında ve ifadelerinde de mevcuttur. 

Cumhuriyet prensiplerinin aleyhinde olan hiçbir uygulamaya oy ver-
mediği ve iştirak etmediğini belirten Sabri Dilek, DP’ye muhalefet eden 
kişilerin bir sonraki seçimde aday gösterilmedikleri halde bunlar arasın-
da sadece Parti’nin işine yarayabilecek olanlara yer verildiğini söylemiş-
tir. Sabri Dilek’e göre Cumhuriyet prensiplerine aykırı olmamakla birlik-
te bu durum sayesinde Meclis, görevini yapamayacak hale getirilmişti. 
Meclis’in otoritesinin sarsıldığını ve Adnan Menderes’in milletvekilleri 
üzerindeki aşırı otoritesi yüzünden mebusların yetkilerini kullanamadık-
ları Sabri Dilek’in diğer iddialarıydı.39 

Tahkikat Komisyonu’nun kuruluşunda Trabzon’da olduğunu, Salahi-
yet Kanunu’nun guruptan geçmeden Meclis’e havale edildiğini ve Kanun 
aleyhinde oy veren yedi muhalif arasında bulunduğunu söyleyen Sabri 
Dilek, bu komisyonun kurulması ile yasakların ve Meclis’te çatışma or-
tamının arttığını ifade etmiştir. Hükümete yönelik tenkitleri nedeniyle de 
gittikçe parti yönetimi ile arasında mesafeler oluştuğunu ima eden Di-
lek’in ifadesinde Başbakan Menderes’e yönelik birçok eleştiri mevcuttur. 
Örneğin uzun süre muhalefetin hakaretlerini bahane ederek Meclis’e gel-
meyen başbakan, nutuklarında hakaret ve küfre varacak kelimeler kul-
lanmıştı. “Ehlisalip” ve “münafıklar” gibi tabirleri kullanan da hakaretten 
şikâyet eden de Menderes’in kendisiydi. Bu durumu siyasi nezaketin ek-
sikliğine bağlayan Sabri Dilek, tekrar Tahkikat Encümeni meselesine dö-
nerek Mazhar Şener’in evinde hazırlanan 24.05.1960 tarihli takrire imza 
koyanlardan olduğunu belirtmiştir.40 

Sabri Dilek 02.09.1960 tarihinde Garnizon Kumandanlığı aracılığı ile 
Yassıada’ya gönderdiği bir mektupla, 23.08.1960 tarihli ifadesine bazı 
                                                           
38 BCA, Yassıada Tutanakları Sabri Dilek’in İfadesi, 10.09.1/2.1. 
39 BCA, Yassıada Tutanakları, 10.09/1.2.1, 23.08.1960. 
40 Zehra Arslan, a.g.t., s. 447; BCA, Yassıada Tutanakları, 10.09/1.2.1, 23.08.1960. Bu 
takrirde hükümette değişiklik yapılması gerektiği belirtiliyordu. 
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ilaveler yapmıştır. Ek mektupta, anayasa hükümlerine bağlılığını ispat-
lamak amacıyla teşrii faaliyetleri döneminde meydana gelen bazı olaylara 
yer verilmiştir. Sabri Dilek, 1956 yılının Haziran ayında ara seçimlerin 
yapılmamasına dair Meclis’e getirilen takririn aleyhinde demeç verdiğini 
belirterek ek savunmasına başlamıştı. 1955 yılında yapılan grup toplan-
tılarından birisinde hükümete ademi itimat verilmiş ve Bakanlar Kuru-
lu’ndan dört üye hakkında meclis soruşturması açılmasına karar veril-
mişti. Oluşturulan tahkikat kurulunun üyelerinden birisi Sabri Dilek’ti. 
Dilek, dört üyeden ikisinin adliye divanına sevk edilmesi yönünde karar 
alan beş kişi arasında olduğunu, partiler arasında şiddeti tasvip etmedi-
ği için bu tür durumlarda olumsuz oy kullandığını, Nail Kubalı’nın veka-
let emrine alınması olayını tenkit ettiğini belirtmiştir. Son olarak 70-80 
kişilik bir takrir ile DP grubu umum heyetini toplantıya davet ettiklerini, 
bu durumun Baha Akşit tarafından Menderes’e iletildiğini, yapılan grup 
toplantısında Başvekilin söz aldığını, takriri verenlerden söz almak iste-
yenlere ise grup reisinin “…lider bu işte müzakere yapılmamasını istiyor.” 
diyerek geri çevirdiğini, böylece girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandı-
ğını ekleyerek ifadesini tamamlamıştır.41 

4. Savunması 

27 Mayıs darbesi sonrasında yüksek soruşturma 4 no.lu kurulu tara-
fından tutuklanmasına karar verilen DP Trabzon milletvekili Sabri Dilek, 
Anayasa’yı ihlal suçundan yargılanmıştır.42 14 Ekim 1960 tarihinde ya-
pılan duruşmada alınan ara karar ile mahkemenin belirsiz bir tarihe er-
telenmesi üzerine Sabri Dilek, Yüksek Adalet Divanı’na sunulmak üzere 
Yassıada Kumandanlığına altı sayfalık bir dilekçe ile başvurmuştur. Di-
lekçede ilk olarak 1924 anayasasına göre bir mebusun teşrii faaliyetle-
rinden dolayı mesul tutulamayacağını hatırlatmış ve TCK’nin 146/3. 
maddesinin taşıdığı suç unsurlarının hiçbir surette kendi durumuna uy-
gun olmadığını belirtmiştir. Durumun aksi bile olsa mezkûr fırkanın bir 
ihdas olduğu, yeni suç unsurları getirdiği bu sebepten de ceza hukuku-
nun genel prensiplerinin ve son olarak da kasıt unsurunun ortada olma-
masından dolayı kendisine suç atfedilmesinin mümkün olmadığını iddia 
etmiştir.43 

Sabri Dilek’in önemle üzerinde durduğu bir diğer husus, kararname-
de de belirtilen davanın politik yönüdür. Kararnamede Menderes hükü-
metinin diktatörlüğe gittiği 7468 sayılı kanunun çıkartılması ile diktatör-
lük rejiminin fiilen oluşturulduğu iddia edilmiştir. Sabri Dilek, bu nokta-
da kendisini ilgilendiren suçlamalara “…zaten Adnan Menderes’in mi be-
                                                           
41 BCA, 010.09/1.2.1, 02.09.1960, 169. 
42 Tevkif müzekkeresi için bkz. BCA, 010.09/5.5.1. 
43 BCA, 010.00/95.14.1. 
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ni yoksa benim mi Adnan Menderes’i manevi cebir altında suç işlemeye 
azmettirdiğimiz kararnamede sarih değildir.” dedikten sonra durumun 
duruşmalarda netlik kazanacağını ve Menderes’in “sakat” olarak nitelen-
dirdiği politikaları ile sürekli mücadele halinde bulunduğunu ileri sür-
müştür. İç tüzük tadilleri ve birçok hususta Menderes’le karşı karşıya 
geldiklerini, açık kürsü münakaşaları yaptıklarını, ara seçimlerden yana 
olan tavrını, 07.06.1958 tarihli grup konuşmasında hükümete yönelik 
eleştirilerini, hükümet politikalarının değiştirilmesi için tüm kulis faali-
yetlerinde ön saflarda yer aldığını, muhalefetin verdiği tüm takrir ve gen-
soruların lehinde ve 7468 numaralı kanunda olduğu gibi baskı unsuru 
barındıran yasaların ise aleyhinde oy kullandığını hatırlatmıştır. Sabri 
Dilek, DP grubuna getirilen fevkalade mahkemelerin kurulması teklifinin 
aleyhinde oy veren 7 kişiden birisi olduğunu, buna rağmen kanunun ka-
bul edilip ilan edildiğini belirtmiştir. Bu durum karşısında parti içinde 
Menderes’e karşı muhalefet edenleri teşkilatlandırma vazifesi görmüş, 
kararnamede geçen adı ile 90’lık takririn hazırlanmasında bizzat ön ayak 
olmuş ve yine 20’lik takrir olarak bilinen 27 kişinin açık tekliflerinin yer 
aldığı takririn ilanında önemli rol oynamıştı. Üstelik 20’lik takririn 5. 
maddesindeki bir taktikten ibaret olan kayıtın, Mazhar Şener’in evinde 
yapılan toplantıda alınan karar mucibince gerçek amacı Menderes’in et-
kisizleştirilmesi idi. Sabri Dilek burada da liderin (Menderes) emri ile 
Trabzon teşkilatı tarafından aleyhinde tertipler yapıldığı ve partiden ihra-
cının gündeme getirildiği şeklindeki iddialarını yinelemiştir. Sabri Dilek, 
Yüksek Adalet Divanı’ndan muhakemenin bir an önce yapılmasını veya 
kefalet de dahil olmak üzere beraatı yönünde karar verilmesini talep et-
miştir.44 

Avukat Ruhi Eyüboğlu’nun hazırladığı ve DP Trabzon milletvekillerin-
den Pertev Sanaç ve Fikri Karanis ile ortak yapılan Sabri Dilek’in 
23.05.1961 tarihli savunma, mahkemeye delil sunma ve bunların ibrazı-
na yöneliktir. İlk beşi Sabri Dilek’in TBMM’de yaptığı konuşmaların ba-
sındaki yansımalarını içermek üzere toplam 13 adet vesika mahkemeye 
sunulmuştur. 6 numaralı vesikada Sabri Dilek ve Fikri Karanis’i ilgilen-
diren satırların bulunduğu Şemi Ergin’in hatıralarını içermektedir. Şemi 
Ergin’in “ölüm tehditleri altında bir meclis reisi seçimi” başlığı ile Kim 
Mecmuası’nda yayınlanan hatıralarında Sabri Dilek, Fikri Karanis ve 
Pertev Sanaç’ın büyük bir arkadaş grupları olduğu, takip edilmekten 
korkmalarına rağmen her akşam bir evde toplanarak mütalaalarda bu-
lundukları yazılıdır. Ergin’e göre bu toplantıların amacı, kanunsuz gidişe 
muhalefet etmekti.45 Sabri Dilek’in grup toplantısında yaptığı konuşma-
sının yer aldığı Ethem Menderes’in yine Kim Mecmuası’nda yayınlanan 
                                                           
44 BCA, 010.09/55.161.1. 
45 BCA, 010.09/55.161.1, 23.05.1961; Kim Mecmuası, 24.10.1960. 
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hatıratından kesitler, 7 numaralı vesika olarak mahkemeye sunulmuş-
tur. Ethem Menderes hatıratında, Sabri Dilek’in grupta yaptığı konuş-
mada milletin uçurumun kenarında olduğunu söylediğini ve İsmet Paşa’-
ya sahip çıktığını yazmaktadır.46 8, 10 ve 13 numaralı vesikalar Fikri Ka-
ranis’in Vatan Gazetesi’ne verdiği mülakatı, 9 numaralı vesika yine Fikri 
Karanis hakkında Trabzon’da Hizmet Gazetesi’nde yayınlanan bir haberi, 
10 ve 11 numaralı vesikalar Trabzon’da yayınlanan ve muhalif çizgisi ile 
bilinen Halk Gazetesi’nde Fikri Karanis, Sabri Dilek ve Pertev Sanaç’ı 
“yaylacılar” arasında gösteren haber kupürlerini içermektedir.47 

Sabri Dilek sorgu ve müdafaasını birlikte yapmış ve hakkında isnat 
edilen suçlamalara karşı, belgelerini ibraz etmiştir. Avukatı tarafından 
yapılan savunmasında belirttiğimiz gibi mahkemeye delil olarak Sabri 
Dilek’in DP Hükümeti’ni eleştiren konuşmalarından örnekler sunulmuş-
tur. Gerçekten de Sabri Dilek’in milletvekilliği döneminde basında yer 
alan ve DP’ye eleştirilerini içeren haber içerikleri azımsanmayacak oran-
dadır. Trabzon’da yayınlanan ve DP’ye muhalefeti ile bilinen Halk Gaze-
tesi’nde 25.12.1958 tarihinde “Trabzon Milletvekillerinden Dokuzu Yayla-
cı Oldu.” başlığı ile yer alan haberde DP içerisinde muhalefet olarak nite-
lendirilen yaylacıların 200’e ulaştığı ve içlerinde Sabri Dilek’in de bulun-
duğu belirtilmekteydi.48 

DP Hükümeti’nin ABD’ne bazı imtiyazlar tanınmasına dair TBMM’ne 
getirdiği teklifi, Sabri Dilek “dostlarımız kendilerine verilen hakları iyi kul-
lanamamaktadırlar.” sözleri ile tenkit etmişti.49 Hatta bu anlaşmanın ka-
bulü halinde DP Hükümeti’nin kapitülasyonları geri getireceğini söyleye-
rek, aleyhte oy kullanacağını açıklamıştı.50 23.01.1959 tarihli Kim Mec-
muası’nda konuya dair yayınlanan haberin başında Sabri Dilek’e ait şu 
sözler yer alıyordu: “Hissi konuştuğum ifade edildi. Bunda haklı olabilir-
ler. Unutulmasın ki 400 sene kapitülasyonlardan çekmiş bir milletin ahfa-
dındanım.” Derginin haberinde Sabri Dilek’in bu sözlerinin CHP grubun-
dan yoğun alkış alırken, DP milletvekillerinin sessiz kaldıkları belirtili-
yordu. Haberin yorumunda Sabri Dilek’i içten içe onaylayan DP’lilerin 
sessizliklerinin nedeni çekincelerine bağlanmıştı.51 
                                                           
46 BCA, 010.09/55.161.1, 23.05.1961; Kim Mecmuası, 15.10.1960. 
47 BCA, 010.09/55.161.1, 23.05.1961; Hizmet, 31.12.1960; Vatan, 20.08.1959; Halk, 
24.12.1958; Halk, 25.12.1959. 
48 Yaylacı yani muhalif olarak belirtilen vekiller: Sabri Dilek, Mahmut Goloğlu, Osman Tu-
ran, Fikri Karanis, Pertev Sanaç, Osman Lermi, Haluk Çulha, Salih Ramoğlu, İsmail Şener. 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, Selahattin Karayavuz ve Hasan Polat ise “Menderesçiler” olarak 
tanımlanmıştır. Halk, 25.12.1958. 
49 Vatan, 17.01.1959. Türk-Amerikan İstimlak ve Müsadere Garantisi Antlaşması’nın tatbi-
ki hakkındaki kanun tasarısı. Vatan, 20.01.1959, s. 3; Vatan, 17.01.1959; Cumhuriyet, 
20.01.1959; Cumhuriyet, 17.01.1959. 
50 Cumhuriyet, 17.01.1959; Cumhuriyet, 20.01.1959. 
51 Kim, Sayı: 35, 23.01.1959. 
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20.06.1961 tarihli Sabri Dilek imzalı toplam 11 sayfalık savunmasın-
da, 1954 yılından itibaren iki devre mebusluk görevinde bulunduğunu 
ve başsavcı tarafından hazırlanan kararnamenin 34. sayfasındaki iddia-
ların kendisi için geçerli olmadığını belirtmiştir. Başsavcının iddialarının 
aksine kendisine menfaat sağlayan hiçbir banka muamelesi yapmamış, 
mebus olunca avukatlığı terk etmiş, refakat seyahatlerine davet edilme-
miş dolayısı ile de iştirak etmemiş, gayri meşru iktisadı olmamış ve lider-
lerle daima arasında resmi münasebetler kurmuştu. Üstelik genel so-
rumlulukları dışında Parti ve Menderes hükümetlerine karşı her zaman 
tenkitçi bir tutum sergilemişti.52 Sabri Dilek, sözlerine kanıt olarak 
1955-1960 yılları arasında yaşanan birtakım olaylara karşı tutumunu 
delil olarak göstermiştir. 1957 yılı seçimlerinden sonra yapılan iç tüzük 
tadillerine, sert tedbirlere ve 1955 yılında ispat hakkı-ıskat tehdidinde 
Menderes’e karşı mücadele etmek, 1956 yılında dört vekil hakkında ya-
pılan tahkikat heyetinde bulunarak ikisinin Divan-ı Aliye sevk edilmeleri 
hakkında ve 1958 yazında CHP’li H. Oğuz Bekata tarafından Menderes 
aleyhine gensoru açılması talebine, yine CHP tarafından verilen 11 adet 
tahkikat önergesinden üçü53 için müspet ve 25 Mayıs 1960 tarihli grup 
toplantısında tatil teklifinin aleyhinde oy kullanmak, İnönü’ye karşı ya-
pılan saldırıları DP Grubu’nda eleştirmek, dikta idaresine gidildiği yö-
nünde yaptığı konuşmalardan dolayı Menderes’le münakaşalar yapmak54, 
Nail Kubalı’nın vekâlet emrine alınmasına ve Türkiye ile ABD arasında 
imzalanan İstimlak ve Müsadere Garantisi Antlaşması’na şiddetle karşı 
çıkmak55, Sabri Dilek’in savunmasında delil olarak yer verdiği durumla-
ra ait örneklerdi. 1960 yılının Mart ayından aynı yılın 25 Nisan tarihine 
kadar Trabzon’da bulunan Sabri Dilek, DP Grubu’nun 7, 12 Nisan ve 
TBMM’nin 18 Nisan tarihli toplantılarında bulunamamıştır. Dolayısı ile 
Tahkikat Encümeni’nin kuruluşuna menfi ya da müspet oy vermemiştir. 
Meclis’te bulunması halinde ise encümenin oluşturulmasına menfi oy 
vereceğini belirtmiştir. Grupta fevkalade mahkemeler kurulması teklifi-
nin aleyhinde oy veren yedi mebustan birisi olduğuna dikkat çeken Di-
lek, İstanbul ve Ankara hadiseleri karşısında Menderes hükümetini dü-
şürmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını ve bu çerçevede 90’lık ve 28’lik 
takrirleri hazırlayan 12 kişilik heyette bulunduğunu belirtmiştir.56 
                                                           
52 BCA, 010.09/55.161.1, 20.06.1961. 
53 Müspet oy kullandığı önergeler şunlardır: DP gençlik kolları, kromit yolsuzluğu, radyo is-
tismarı. BCA, 010.09/55.161.1, 20.06.1961. 
54 1955 yılındaki DP Büyük Kongresi’nde Menderes’in Sabri Dilek’e “Defol oradan” diye ba-
ğırması ikili arasındaki gerginliğin en bariz örneklerinden birisidir. Fakat sabretmeyi tercih 
eden Sabri Dilek 1957 seçimlerinde yine aday gösterilmiştir. Vatan, 02.10.1960, s. 3. 
55 BCA, 010.09/55.161.1, 20.06.1961. 
56 BCA, 010.09/55.161.1, 20.06.1961. Menderes’in İzmir seyahati öncesi DP Grubu’nda ya-
pılan toplantıda, sert tedbirlere karşı çıkan mebuslar ayrı bir grup oluşturdular. Mende-
res’in tüm uyarılara rağmen geri adım atmayan tavrı üzerine mutedil grup açıktan açığa 
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Avukat Ruhi Eyüboğlu tarafından 20.06.1961 tarihli Yüksek Adalet 
Divanı’na gönderilen dilekçede Sabri Dilek’in hakkında verilen tevkif ka-
rarının kaldırılarak tutuksuz yargılanma ve tahliye talebinde bulunul-
muştu. Dilek’in sorgu ve müdafaasının birlikte yapılmış olması, mahke-
meye sunulan rapor ve deliller bu talebin gerekçeleri olarak gösterilmiş-
tir.57 Yüksek Adalet Divanı Başkanı Salim Başol imzası ile Sabri Dilek’in 
tahliye ve tutuksuz yargılanma talebi Başsavcılık makamına iletilmiştir. 
Fakat Başsavcılık, sevk maddesi, tevkif tarihini göz önüne alarak topla-
nan delillerin mütalaası sonucunda tahliye talebini reddetmiştir.58 

Sabri Dilek, 11.08.1961 tarihli savunmasının girişinde Demokrat Par-
ti Tüzüğü’nün Meclis’te grup adına söz söylemek ve sözcüyü tayin etme 
yetkisinin Parti İdari Kurulu’na ait olduğunu belirleyen 75.nci, grup üye-
lerinin sorumluluklarının belirlendiği 78. ve grup üyelerinin grup umumi 
heyeti kararlarının hilafına hareket edemeyecekleri ve oy veremeyecekle-
rini hükme bağlayan 79. maddelerine atıflarda bulunmuştur.59 İfadesin-
de de vurguladığı gibi diktaya gidişin basamakları olarak kabul edilen 
kanunların hiçbirisinin lehinde oy vermediğini tekrarlamakla birlikte, 
muhalif olmasına rağmen grup kararı verildiği için iç tüzük tadillerine 
mecliste müspet oy vermek zorunda kaldığını belirtmiştir. Bu müspet 
oyun, grup kararının gereği olarak dikkate alınmasını talep etmiş ve 
TBMM’nde “grup sözcüsü” sıfatı ile yaptığı tüm konuşmaların bu kap-
samda değerlendirilmesini istemiştir. Asıl fikirlerinin DP grup zabıtların-
da mevcut olduğunu ve burada yaptığı konuşmaların hemen hepsinin 
hükümeti ve diktatörlüğü ağır şekilde tenkide yönelik olduğunu belirt-
miştir: TBMM’nde yaptığı konuşmalarında bu noktada değerlendirilmesi 
ricasında bulunan Dilek, fikirlerinin parti grup zabıtlarında görülebilece-
ğini belirtmiştir. “...Altı senelik mebusluğumda. 20’den fazla konuşmam 
vardır. Ve cümlesi hükümeti ve tasrihen mefrûz diktatörü ağır şekilde ten-
kide matuftur.”60 Bu ifadelerle diktatör olarak ima edilen kişinin Adnan 
Menderes olduğu ortadadır. Delil olarak da DP Hükümeti’ne yönelik 
                                                                                                                                        
Tahkikat Encümeni’ne karşı çıkmaya başlamıştır. Grup içerisindeki gerginliğin önüne geç-
mek için üç gece peş peşe Hariciye Köşkü’nde yemekli toplantılar verildi. Bu toplantılara 
Cumhurbaşkanı Celal Bayar da iştirak etmiştir. Fakat Menderes’in tüm ikna çabalarına 
rağmen DP Grubu’ndan 93 kişi, DP meclisi grubunu fevkalade toplantıya çağıran takriri 
imzaladılar. Toplantıda Fatin Rüştü Zorlu, Medeni Berk, Namık Gedik, Ethem Menderes, 
Hasan Polatkan, Lütfi Kırdar, Celal Yardımcı ve Hadi Hüsman’ın hükümetten uzaklaştırıla-
rak daha yumuşak mizaçlı kişilerin yerlerini almasına karar verilmişti. Menderes, bunun 
üzerine Baha Akşit’i yanına alarak ertesi gün grup toplantısı yapılacağını duyurmuştu. Erte-
si gün Menderes, gruba gelmiş konuşmasını yapmış ve kimseye söz hakkı vermeden kürsü-
den ayrılmıştı. Hürriyet, “DP Meclis Grubunun Son Toplantısı”, 13.11.1960. 97’lik listenin 
26 Mayıs 1960 tarihinde hazırlanmasından sonra, darbe olmuş ve bu kişiler de tutuklana-
rak Harp Okulu’nda alıkonulan milletvekilleri arasında yer almışlardır. Vatan, 02.10.1960, 
s. 3. 
57 BCA, 010.09/55.161.1, 20.06.1961. 
58 BCA, 010.09/55.161.1, 29.06.1961. 
59 BCA, 010.09/55.161.1, 11.08.1961. 
60 BCA, 010.09/55.161.1, 11.08.1961. 
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eleştiriler ve ikazların mevcut olduğu 07.06.1958 tarihli grup konuşma-
sının zabıttan aynen okunmasını istemiştir.61 Sabri Dilek, kendisi için 
beraat talep eden Başsavcıya, Başkana ve Yassıada davalarında avukat-
lığını yapan Ruhi Eyüboğlu’na teşekkür ederek savunmasını tamamla-
mıştır: “...Davayı bir hukuk ziyafeti haline getiren savunma cephesinin 
muhterem mensupları üstat meslektaşlarıma ve şahsi savunmama mü-
kemmel bir temel kuran Ruhi Eyüboğlu’na sonsuz şükranlarımı sunarım. 
Kendime, yüksek heyetinize ve adalete güveniyorum.”62 

Avukatı Ruhi Eyüboğlu tarafından yapılan Sabri Dilek’in savunması, 
“Sevk kararnamesine göre T.C.K.nın 146.ncı maddesinin 3. fıkrasına göre 
tecziyesi istenen ve buna müsteniden muhakemesi icra edilip esas hak-
kındaki mütalaada da beraatı istenen müvekkilim Sabri Dilek’in müdafaa-
sını muhterem takdirlerinize arz ediyorum.” sözleri ile başlamaktadır. 
Eyüboğlu, müdafaanın dayanağının Sabri Dilek’in samimi gayretleri ile 
başsavcının müvekkili hakkındaki mütalaaları olduğunu belirtmiştir. 
Sevk kararnamesinde müvekkiline isnat edilen suçların ağırlığıyla birlik-
te başsavcının hatasından dönerek beraat kararı vermesinin adalet adı-
na umut verici bir gelişme olarak görüldüğü vurgulanmıştır.63 Nitekim 
başsavcı duruşmada altı yıllık milletvekilliği döneminde Sabri Dilek’in 
daima mutedil konuştuğunu, hükümetten gelen tekliflerin anayasaya 
uygunluğu konusunda hassas bir tavır sergilediğini, hatta bu tekliflerin 
anayasaya aykırı olması durumunda reddedilmeleri için çaba gösterdiği-
ni belirtmişti. Eyüboğlu tarafından yapılan savunmaya göre, parti zihni-
yetine rağmen Sabri Dilek’in cesaretle fikirlerini dile getirmesinin altında 
mensup olduğu partiyi yanlış kararlardan korumak içgüdüsü yatmak-
taydı. 64 

Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından Sabri Dilek’in milletvekilliği 
döneminde haksız mal edindiği iddiası ile emlak ve gelirleri üzerine ihti-
yati tedbir konulmuştur. Yüksek Soruşturma Kurulu tarafından hazırla-
nan 25.12.1960 tarihli 517/464 sayılı dosyada yer alan iddialara göre 
14.05.1950 ila 27.05.1960 tarihleri arasında Sabri Dilek, genel serveti-
                                                           
61 75.nci maddede Meclis’te bir konu hakkında grup adına söz söylemenin İdare Kurulu’-
nun görevi olduğu, 78.nci maddede grup mensuplarının müzakerelerde, toplantılarda bu-
lunmaları ve partiyi ilgilendiren her konuda hassas olmaları gerektiği ve 79.ncu maddede 
grup üyelerinin grup umumi heyeti hilafına hareket edemeyecekleri, oy veremeyecekleri hü-
kümlerini belirttikten sonra bu hükümlerin CHP tüzüğünde de mevcut olduğunu hatırlat-
mıştır. BCA, Yassıada Tutanakları, 010.09/55.161.1. Sabri Dilek’in 07.06.1958 tarihli DP 
grup konuşması ile ilgili bölüm başlığı altında mevcuttur. 
62 BCA, 010.09/55.161.1, 11.08.1961. 
63 Ruhi Eyüboğlu, Başsavcının mütalaasına şu sözlerle şükranlarını iletmiştir: “Muhterem 
başsavcının son mütalaasında müvekkilim hakkındaki sözleri can kulağımıza hakkın sesi ka-
dar güzel ve duygu kulağımıza can sesi kadar sevimli gelmiştir. Bu sesleri sizlerden de duya-
rak bütün masumların sevineceği gün yaklaşmıştır. Vicdanların nurlu parıltısı, kendi siyasın-
dan bir adalet güneşi doğuracaktır. O, hak ile olacak, hak ondan görülecektir...” BCA, 
010.09/55.161.1.5. 
64 BCA, 010.09/55.161.1.5. 
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nin %25,2’lik kısmını oluşturan 19.093 lirayı gayri meşru yollardan elde 
etmişti. Sabri Dilek, Yüksek Soruşturma Kurulu’nun suçlamalarına bir 
dilekçe ile itiraz etmiştir. Dilekçesine ek olarak sunduğu dosyada serveti-
ne dair ayrıntılı bilgiler yer almaktadır.65 Buna göre 1953 yılında evlenir-
ken Trabzon Sezer Biraderlerden satın aldığı üç adet mücevheratın top-
lam bedeli 1450 TL66, ABD’den Yüksek Ziraat Mühendisi Ahmet Ayvaz 
aracılığıyla getirttiği buzdolabının bedeli 310 TL67 idi. Ayrıca Ankara Dik-
men Kooperatifi’nde sahip olduğu ve 1959 yılında Samsun Milletvekili 
Ömer Güriş’in eşinin üzerine kayıtlı olan 70 bin lira bedelle sattığı daire-
si mevcuttu. Bu satış da Ömer Güriş’in imzalı beyanıyla belgelenmiştir.68 
Beşikdüzü Aksaklı Köyü’nde de Sabri Dilek ve kardeşlerine ait arazinin 
satışından payına düşen bin liralık bir pay vardı. Bu satış hem satın 
alan kişinin hem de köy muhtarının imzalı beyanları ile belgelenmiştir.69 
Böylece yapılan soruşturma sonucunda bu yönde iddiaların gerçek dışı 
olduğu anlaşılmış ve Yüksek Adalet Divanı 23.10.1961 tarihinde Sabri 
Dilek’in malları üzerine konulan ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar 
vermiştir.70 Yüksek Adalet Divanı’nın 15.09.1961 tarihli kararı ile beraat 
eden 45 sanık arasında yer alan Sabri Dilek’in beraat listesinde sıra nu-
marası “40”, karar numarası “370”dir.71 

Sonuç 

Trabzon’dan X. ve XI. dönemlerde Demokrat Parti’den milletvekili se-
çilerek teşri faaliyetlerde bulunan Sabri Dilek, zaman zaman partisine 
yönelik sert eleştiriler ve çıkışları ile Türk siyasetinin 1950’li yıllarda 
renkli simalarından birisidir. Bu tavrı nedeniyle dönemin Başbakanı Ad-
nan Menderes’in tepkisini çektiği dönemler olmakla birlikte Sabri Dilek, 
ne tutumundan ne de partisinden vazgeçmemiş, 27 Mayıs Darbesi’ne 
kadar DP Trabzon Milletvekili olarak görevini sürdürmüştür. 

27 Mayıs 1960 darbesi ile diğer DP mensupları gibi tutuklanarak Yas-
sıada’ya götürülmüştür. İfade ve savunmalarında benzer noktaların üze-
rinde durarak milletvekilliği döneminde Menderes hükümetinin gittikçe 
artan baskıcı tutumuna karşı mücadele ettiğini ispatlamaya çalışmıştır. 
                                                           
65 BCA, 010.09/268.819.2.39-40. 
66 Bir adet tam taşlı platin yüzük 300 TL, tek taşlı altın üzerine elmas yüzük 550 TL ve 
Trabzon işi hasır altın bilezik 600 TL idi. BCA, Yassıada Tutanakları, 010.09/268.819.2 25, 
06.06.1961. Sezer Biraderler tarafından yapılan bildirim ile bu alışveriş belgelenmiştir. 
67 Dr. Ömer Lütfü Baykan imzalı bir mektupla bu alışveriş belgelenmiştir. BCA, 
010.09/268.819.2.27, 06.06.1961. 
68 BCA, 010.09/268.819.2, 28.05.1961. 
69 BCA, 010.09/268.819.2.30. 
70 BCA, Yassıada Tutanakları Hüseyin Sabri Dilek, 010.09/268.819.2.10, 03.11.1961; BCA, 
Yassıada Tutanakları Hüseyin Sabri Dilek, 010.09/268.819.2.12; BCA, Karar, 010.09/ 
268.819.2. 
71 BCA, 010.09/5.17.2, 15.09.1961. 
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Darbeye gidiş sürecinde meydana gelen olayların müsebbibi olarak Men-
deres’i ve yakınındakileri gösteren Sabri Dilek, net bir ifade kullanma-
makla birlikte diktatörlüğe gidiş suçlamalarını onaylayan bir tavır içeri-
sinde bulunmuştur. Mahkemeye de bu meyanda deliller sunmuştur. 
Sabri Dilek’in ifade ve savunmaları değerlendirilirken, her ne kadar Men-
deres ile milletvekilliği döneminde yıldızı barışmamış olsa da, darbe gün-
lerinin Yassıada’nın ve günün şartlarının etkisi yadsınamaz. 

Nihayetinde Yüksek Adalet Divanı’nın, hakkında verdiği beraat kara-
rı72 sonrası serbest kalarak Trabzon’a ve esas mesleği olan avukatlığa ge-
ri dönen Sabri Dilek, yaşadığı tecrübelerin de muhtemel etkisi ile siya-
setten uzak bir hayatı tercih etmiştir. 1966 yılında Trabzon birinci noteri 
olmuş, 1978 yılında İstanbul’a görevini naklederek Kartal üçüncü noter-
liği görevini üstlenmiştir. Farklı siyasetçi kimliği ile 1954-1960 dönemine 
adını yazdıran Sabri Dilek, bu görevdeyken 4 Ağustos 1985 tarihinde ha-
yata veda etmiştir.73  
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PUTİN RUSYASI’NIN ORTA DOĞU POLİTİKASINDA 
SURİYE’NİN YERİ VE ÖNEMİ 
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Öz 

2000’de seçimle Rusya Devlet başkanlığına getirilen ve iki dönem 

başkanlık sonrası Anayasal gereklilik nedeniyle dört yıl başkanlık koltu-

ğunu Medvedev’e bırakan Putin, 2012 seçimleriyle tekrar koltuğuna ka-

vuşmuştur. 2000 yılından itibaren Putin sadece iç değil dış politikada da 

tek söz sahibi olmuş ve bu politikalarla Rusya, soğuk savaş sonrası tek-

rar ABD’ye rakip bir güç olmaya devam etmiştir. Özellikle dış politikayı 

ABD’nin politikalarına göre belirlemek, Putin politikalarının anahtarı ol-

muştur diyebiliriz. Bunun en açık analizinin yapılacağı bölge Orta Doğu’-

dur. Bu makalede de Putin’in Orta Doğu politikaları analiz edilirken doğal 

olarak ABD politikaları da analiz edilecektir. Orta Doğu politikaları dışın-

da güncelliği de düşünülerek Suriye konusu ayrı bir başlıkta ele alınmış-

tır. Makalede kullanılan Rusça kaynakların çevirisi Araştırma Görevlisi 

Dilara Mehmetoğlu tarafından yapılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Putin, Rusya Dış Politikası, Orta Doğu, Suriye. 

Abstract 

Role and Importance of Syria in Putin Russia’s Middle East  

Policy 

Being elected as Russia Federation president in year 2000 and lea-

ving the position after two terms of presidency due to constitutional rea-

sons to Medvedev for four years, Vladimir Putin was once again in the po-

sition after 2012 elections. Starting from year 2000 Putin dictated not 

only the internal but external policy of the country as well and with this 

kind of policies post-cold war Russia was once again a rival power     

against USA. Especially determining external policy according to US poli-
                                                           
* Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
** Kocaeli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
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cies has been the key element of Putin policies. The mainland for the 

analysis of this theory is Middle East. In this article we will analyze both 

Putin and US policies in Middle East as comparison. Taking into conside-

ration the actuality of the topic, Syria case was analyzed under a separa-

te headline within Middle East policies. Research Assistant Dilara Meh-

metoglu did translation of Russian resources fort he article. 

Key words: Putin, Russia’s Foreign Policy, Middle East, Syria. 

Giriş 

Boris Yeltsin iktidarıyla oldukça saygınlık kaybeden ve hem iç hem de 
dış politikada sorunlar yaşayan Rusya, Putin1 iktidarıyla yeniden doğ-
muştur diyebiliriz. Tarihe “Putin etkisi” olarak geçecek bu politikaların ve 
köklü değişikliklerin nedenini Putin’in kişiliğinde ve liderliğinde aramak 
doğru olacaktır. 

Putin, 2000’deki seçimlerde %53.44 olan oy potansiyelini 2004’teki 
seçimde %71.31’e çıkaracaktır. Putin’in anayasal gereklilik olarak üçün-
cü kez seçilememesi üzerine devlet başkanı seçilen Medvedev döneminin 
başbakanlığını yürütmüş ve Mart 2012’den itibaren %63.60 oyla üçüncü 
kez Rusya Devlet Başkanlığı görevini üstlenmiştir.2 Bu dönemlerde Rus-
ya’nın iç ve dış politikasını belirleyen ve yürüten kişi Putin olmuştur di-
yebiliriz. 

Putin, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz öncelikle ülke içi düzeni 
oluşturmak ve anarşiyi sonlandırmak için gücünü arttırmaya çalışmış ve 
bu amaçla oligarkların siyasi etkisini ve medyadaki üstünlüklerini orta-
dan kaldırmakla işe başlamıştır. Bu girişiminde halka yakın olmuş ve 
onların büyük desteğini almıştır. Putin bu durumu “kendisinin çok sade 
bir ailede büyüdüğünü ve bu sadeliği de devam ettirdiğini” belirterek 
açıklamıştır.3 

Putin’in öncelikli hedeflerinden biri de ülke ekonomisini geliştirmek 
olmuştur. Bu amaçla silah, petrol, doğalgaz ve nükleer reaktörler gibi 
                                                           
1 7 Ekim 1952 yılında Leningrad (San Petersburg)’da doğan Vladimir Vladimiroviç Putin, 
uluslararası hukuk eğitimi almış ve Rusya Devlet Başkanı seçilinceye kadar değişik devlet 
kademelerinde tecrübe kazanmıştır. 1975’ten itibaren Sovyetler Birliği (SB) Gizli Servisi 
KGB’de görev alan Putin, 1985-90 arası Doğu Almanya’da görevlendirilmiş ve 1990 yılından 
itibaren de Leningrad Devlet Üniversitesi’nde Rektör yardımcılığı yapmıştır. 1996’da ailesiyle 
Moskova’ya taşınmasıyla da siyasi hayatı başlamıştır. Putin, siyasi kariyerinde bu dönemde 
hızla yükselmiş ve önemli kademelerde görev almıştır. Ekonomi alanında başladığı yüksek 
lisans eğitimini 1997 yılında tamamlayan Putin, 1999’da Rusya Devlet Başkanı Boris Yelt-
sin’in başbakan yardımcılığı teklifini “eğer bu görev, Rusya’nın bir harabeye dönüşmesini en-
gelleyecekse bundan ancak gurur duyarım” diyerek kabul etmiştir. 16 Ağustos’ta başbakan-
lığa getirilen Putin, Boris Yeltsin’in istifası üzerine devlet başkanlığını vekâleten üstlenmiş, 
2000 yılındaki seçimle birlikte bu göreve asaleten atanmıştır: (putin.kremlin.ru/bio, (Çevrim-
içi, 04.12.2012.) 
2 www.agitclub.ru/vybory/result4.htm, (Çevrimiçi, 04.12.2012). 
3 putin.kremlin.ru/bio, (Çevrimiçi, 04.12.2012); Yavuz Cankara-Serkan Kekevi, “Başkanlık 
Seçimleri ve Vladimir Putin”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 144, İstanbul, 2003, 
s. 106-108. 
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yüksek teknolojili malların dış pazarlara satılması yanında yurt dışında 
Rus iş ilişkilerini geliştirecek girişimlerde de bulunmuştur. Aslında bu po-
litikaların hepsinin Putin’in dış politikasına da hizmet ettiği görülmüştür.4 

Devletin yeniden örgütlenmesinin sonuçlanması ve ekonomideki 
olumlu gelişmelerle birlikte dış politikada daha aktif politikalar izleyen 
Putin’in ana hedefi Amerika Birleşik Devletleri (ABD)’nin tek kutuplulu-
ğunu ortadan kaldırmak olmuştur. Bu nedenle Rusya’nın bu dönemdeki 
dış politikasının temel söylemi “çok kutupluluk” olmuş ve dış politika 
ABD’nin politikaları çerçevesinde gelişmiştir. Bu anlamda bakıldığında 
ilişkilerin pek de sıcak başlamadığı görülmüştür.5 

Bu dönemde iki ülke ilişkilerinin soğuk başlamasının nedenlerinden 
biri ABD Başkanı George W. Bush’un Anti Balistik Füze Antlaşması 
(ABM)’nı feshedeceğini açıklaması diğeri de ABD’nin Kuzey Atlantik Ant-
laşması Örgütü (NATO)’nü Baltık Devletleri dâhil olmak üzere Rusya sı-
nırlarına kadar genişletmeye çalışması olmuştur.6 

Nitekim daha Clinton döneminde gündeme getirilen “Füze Savunma 
Sistemi”, Bush ve dış politika ekibinin iktidara gelmesiyle daha çok dile 
getirilmeye başlanmış ve bunu gerçekleştirmek amacıyla 1972 yılında 
ABD ve SSCB arasında imzalanan ABM antlaşmasından7 ayrılmak isten-
miştir. Bush’a göre erken uyarı sisteminin sadece ulusal sınırlar içinde 
konuşlandırılmasına izin veren ABM Antlaşması, Amerikan halkını terö-
ristlerin ve haydut devletlerin füze saldırılarından koruma yollarını tıka-
yan bir antlaşmaydı. Bu nedenle ABD, antlaşmada yer alan “taraflar, çı-
karlarının olağandışı olaylarla tehlikeye girdiğine karar verirlerse, antlaş-
madan çekilebilirler” ifadesine dayanarak bu antlaşmadan ayrılmak iste-
ğini Rusya’ya bildirmiş ve bu durumun ikili ilişkilere de Rusya’nın gü-
venliğine de zarar vermeyeceği yönünde teminat vermiştir. 

Rusya ise ABD’nin ABM Antlaşması’ndan ayrılmak istemesine şiddet-
le karşı çıkmış ve Putin, yaptığı televizyon konuşmasında ABD’nin bu gi-
rişimini “hata” olarak gördüklerini dile getirmiştir. Rusya’ya göre, ABD’-
nin “Füze Savunma Sistemi”, mevcut nükleer dengeyi bozacak ve yeni si-
lahlanma yarışına yol açacaktı. Rusya, bu girişimi engellemek için “bu 
                                                           
4 Robert O. Freedman, “Russia and Middle East Under Putin”, Orta Doğu Etütleri, Vol. 2, No. 
3, (July 2010), s. 14 (Çevrimiçi), http://www.orsam.org.tr/en/enUploads/Article/Files/ 
201082_robertfeedman.orsam.etütler.pdf, (27.11.2012); Yavuz Cankara-Serkan Kekevi, a.g.e., 
s. 109; putin.kremlin.ru/bio, (Çevrimiçi, 04.12.2012.) 
5 Erel Tellal, “Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu’nun Dış Politikası”, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 65, Sayı: 3, 2010, s. 215; (Çevrimiçi) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/1425/16045.pdf, (27.11.2012). 
6 Robert O. Fredman, a.g.e., s. 15. 
7 ABM (Anti Balistic Missille) Antlaşması, 26 Mayıs 1972 tarihinde Leonid Brejnev ve Ric-
hard Nixon arasında imzalanmıştır. ABD ve SSCB arasında ilk Stratejik Silahların Sınırlan-
dırılması Görüşmelerinde (SALT I) antlaşmaya varılan iki antlaşmadan biridir. Bu antlaşma 
ile her iki tarafın balistik füzelerine, denenmesine, yerleşimine ve kullanımına sınırlama ge-
tiriliyordu. ABD 2002 Ocak ayında antlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiştir. Ahmet Emin 
Dağ, Uluslararası İlişkiler Sözlüğü, 2. baskı, Anka Yayınları, İstanbul, 2005, s. 35. 
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gerçekleştiği takdirde bütün diğer silahların kontrolü antlaşmalarının 
(SALT I - SALT II) geçersiz sayılacağı” kozunu da kullanmış, ancak başa-
rılı olamamıştır.8 

Bush yönetimi, Clinton yönetimi gibi, NATO’yu Avrupa savunmasının 
kalbi olarak görmüş ve “geçmişteki başarılarını gelecekte de sürdürebil-
mesi için bu örgütün daha güçlü, daha esnek ve daha etkili bir karakter 
kazanması gerektiğini” savunmuştur.9 Bu yüzden NATO’nun terörizme 
ve kitle imha silahlarına karşı yeni yetenekler kazanabilmesi ve Avrupa’-
nın yeni demokrasilerini içine alacak şekilde genişlemesi politikaları des-
teklenmiştir. Çünkü bu genişleme Avrupa’da demokrasilerin genişleme-
siyle birlikte NATO’nun güçlenmesini sağlayacaktı. Böylece güçlü bir NA-
TO da güçlü bir Avrupa olacaktı. 

Bush’a göre, güçlü bir Avrupa, ABD ile birlikte barışçı ülkeleri çağın 
tehlikelerinden koruyabilir, özgürlüğü genişletebilir, yalnızlığın boyundu-
ruğunu kırmanın ve baskı korkusundan kurtulmanın yollarını arayanla-
ra umut verebilirdi. 

29 Mart 2004 günü NATO’nun en yeni üyelerinin katılım töreninde 
“Bugün ittifakımız masum insanlara New York’tan Madrid’e kadar ölüm 
saçan yeni bir düşmanla karşı karşıyadır. Teröristler ittifakın ifade ettiği 
her şeye karşıdır. Özgürlüğümüzden nefret ediyor, birliğimizden korkuyor 
ve bizi bölmenin yollarını arıyorlar. Başaramayacaklar, bölünmeyeceğiz” 
diyen Bush, ittifaka yapılan katılımlardan duyduğu mutluluğu dile geti-
riyordu.10 

Rusya cephesinde ise bu gelişmeler endişeyle izlenmekteydi. Nitekim 
4 Nisan 2008 tarihinde Bükreş’te yapılan NATO zirvesi sonrası Putin, 
açık bir şekilde “NATO’nun Doğu’ya genişleme stratejisinin Rusya’yı di-
rekt tehdit ettiği anlamına geldiğini” ifade ederek buna şiddetle karşı ol-
duklarını11 ve “Rusya’nın görüşünün NATO’nun durmadan genişlemesinin 
işlevsel olmadığı yönünde olduğunu” tekrarlıyordu.12 Rusya Dışişleri Ba-
kanı Sergey Lavrov da NATO ve Rusya’nın düşmanlarının ortak olduğu-
nu ve bunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, 
                                                           
8 Merle D. Kellerhals Jr., “U.S. Will Withdraw From 1972 Anti-Ballistic Missile Treaty”, (Çev-
rimiçi), http://fas.org/nuke/control/abmt/news/uswithdraw121301.html (14.12.2012); “ABM 
Antlaşması Ne Öngörüyor” 13 Aralık 2012 (Çevrimiçi) http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/ 
124744.asp, (15.12.2012). 
9 Condoleezza Rice, “U.S. Security Policy: Protecting The Nation’s Critical Infrastructure/ 
Missile Defense”, White House Briefing (February 22, 2001), U.S. Foreign Policy Agenda, Vol. 
6, Number 1, March 2001 (Çevrimiçi) http://usinfo.state.gov/journals/itps/0301/ijpe/ 
pj61rice.htm, (14.04.2005). 
10 “ABD & NATO Bir Amaç İttifakı”, ABD Dış Politika Gündemi (Haziran 2004), ABD Dışişleri 
Bakanlığı Uluslararası Enformasyon Programları Bürosu, s. 2 (Çevrimiçi), 
http://usa.usembassy.de/etexts/turkish/NATOITTIFAKITURKISH.pdf, (14.12.2012). 
11 Serdar Erdurmaz, “NATO-Rusya İlişkilerine Bir Bakış”, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Ana-
lizler Merkezi (TÜRKSAM), 04.01.2010 (Çevrimiçi),  http://www.turksam.org/tr/a1887.html 
(14.12.2012) 
12 http://nato.w-europe.org/show.php?art=880&rubr=4, (8.03.2012). 
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“Soğuk savaş döneminden kalan genişleme politikası ile bu düşmanlarla 
mücadele edilmesi imkânsızdır.” diyordu.13 

NATO cephesinde de Rusya’nın bu tutumu NATO’nun geleceği açısın-
dan bir engel olarak görülmekte ve eleştirilmekteydi. Eski NATO Genel 
Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, “Rusya’nın NATO’nun genişleme süreci-
ni rayından çıkarmasına izin vermeyeceğimiz açıktır. Bu süreç Avrupa’yı 
bölünmemiş ve demokratik bir güvenlik alanı haline getirme hedefimiz için 
son derece önemlidir ve bu nedenle pazarlığa açık değildir.” diyerek bu 
konudaki ısrarı ortaya koyuyordu.14 Nitekim 2004’te Bulgaristan, Eston-
ya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya, 2009’da Arna-
vutluk ve Hırvatistan NATO üyesi olurken, Rusya’nın tüm itirazlarına 
rağmen Ukrayna ve Gürcistan’ın üyeliği de gündeme alınıyordu.15 Bu po-
litikalar dışında iki ülkeyi karşı karşıya getiren diğer bir konu da izlenen 
Orta Doğu politikalarındaki farklılıklar oluyordu. 

1. Putin Rusyası’nın Orta Doğu Politikası 

Orta Doğu olarak tanımladığımız bölge, çeşitli uygarlıkların doğduğu; 
Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının birleştiği bir bölge olmasının yanında 
boğazlar vasıtasıyla Karadeniz’i Akdeniz’e, Süveyş Kanalı ile de her iki 
denizi Hint Okyanusu’na bağlayan stratejik bir konuma da sahip olmuş-
tur. Bu stratejik önemi yanında sahip olunan doğal kaynaklar dolayısıy-
la da cazibe merkezi niteliğini kazanmıştır. Bu durum nedeniyle Orta 
Doğu soğuk savaş dönemi kadar, sonrası da önemini korumuş ve karı-
şıklık ve çatışmalarında hiç eksik olmadığı bir bölge olmaya devam et-
miştir. Özellikle 11 Eylül sonrası gelişmeler bu bölgenin önemini daha 
da artmıştır.16 

Ocak 2001’de ABD’nin başkanlık koltuğuna oturan George W. Bush 
ve dış politika ekibinin öncelikli hedefi, ABD’nin güvenliğini arttıran poli-
tikalar izlemekti. Bu amaçla Amerikan ordusuna güveni arttırmak, Ame-
rikan halkını terör tehlikesinden ve saldırılarından korumak ve bu yüzyı-
lın yeni tehlikeleriyle yüzleşecek yeni teknolojilere sahip bir ordu yarat-
mak öncelikler arasında yer aldı.17 Ancak tüm bu çabalara rağmen 11 
                                                           
13 “Lavrov: NATO’nun Genişleme Planı Yanlış”, (Çevrimiçi) http://www.rusya.ru/Content/5784 
Lavrov_+NATO__8217;nun+geni%C5%9Fleme+plan%C4%B1+yanl%C4%B1%C5%9F, (8.12.2012). 
14 “NATO 60 Yaşında: İleriye Giden Yol”, NATO Dergisi, 2009 (Çevrimiçi) 
    http://www.nato.int/docu/review/2009/0902/090205/TR/index.htm, (10.12.2012) 
15 NATO Bükreş Zirvesi’nde Putin, “NATO’nun Rusya sınırlarına ulaşmasını doğrudan teh-
dit olarak görecekleri” uyarısında bulunuyordu. “Putin: NATO’nun Genişlemesi Doğrudan 
Tehdit”, Hürriyet, 04.04.2008 (Çevrimiçi); Hakkı Büyükbaş, “Rusya’nın Uzakdoğu Sınır Poli-
tikası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 148, İstanbul, 2004, s. 188; 
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/8622770.asp, (04.02.2013). 
16 Servet Cömert, “Jeopolitik ve Türkiye’nin Yer Aldığı Yeni Jeopolitik Ortam”, Jeopolitik, Yıl: 
1, Sayı: 1, Kış, 2002, s. 32. 
17 Donald Rumsfeld, “The U.S. Defense Challenge: Peace Amid Paradox/Defens Goals”, Re-
marks at Offical Pentagon Welcoming Ceremonies (January 26, 2001), U.S Foreign Policy 
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Eylül 2001’de ABD’nin kendi topraklarında terörle yüz yüze kalmasına 
engel olunamadı. 

Amerikan halkıyla beraber tüm dünyayı da şok eden görüntülerle 
ABD’nin ekonomik gücünü simgeleyen Dünya Ticaret Merkezi’nin İkiz 
Kuleleri terörist grupların kullandığı uçakların çarpması sonucu yerle 
bir olurken, aynı saldırılardan biri de askeri gücü simgeleyen Pentagon 
(Savunma Bakanlığı) binasına yapılıyordu. Aynı gün Bush, Amerikan 
halkına terörizme karşı birlik olmaları çağrısında bulunurken Amerikan 
dış politikası da bu tarihten itibaren “terörizmle mücadele” merkezinde 
gelişiyordu.18 

11 Eylül olayları sonrası Bush, ulusa seslenişinde “biz bu eylemlerle 
bağlantısı olan teröristlerle onları barındıranlar arasında ayrıma gitmeye-
ceğiz” diyerek aslında ABD’nin bundan sonraki dış politikasının ne yön-
de gelişeceğinin sinyallerini de vermiş oldu.19 Nitekim 20 Eylül’de Kong-
re’de yaptığı konuşmada da ABD’nin dünyada terörizmle mücadele yo-
lunda her türlü müdahaleye hazır olduğunu ilan ediyordu. Bu konuşma-
da “biz, teröristlere güvenli sığınak ve yardım sağlayan ulusları izleyece-
ğiz. Her bölgede her ulus bir karar vermek zorunda, ya bizden olacak ya 
da teröristlerden yana. Bugünden itibaren terörizme destek ve yardım 
sağlayan herhangi bir ulus ABD tarafından düşman rejim olarak görüle-
cek” diyordu.20 

ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisini belirleyen ve tarihe “Bush 
Doktrini” olarak geçen 35 sayfalık metinde de “ABD, haydut devletleri ve 
onların terörist dostlarını, bizi ve müttefiklerimizi kitle imha silahlarıyla 
tehdit eder hale gelmeden önce durdurmaya hazır olmalıdır.” denmekte ve 
kendisine yönelik doğrudan bir saldırı olmadan da tehdit olarak algıladı-
ğı hedefleri vurma hakkı ABD’ye tanınmaktaydı. Böylece ABD mücadele 
alanını Orta Doğu’ya kaydırmış ve bu noktada Rusya ile karşı karşıya 
gelmiştir.21 

11 Eylül 2001 sonrası, ABD’nin terörizmle mücadele çerçevesindeki 
politikalarına ve Afganistan müdahalesine sıcak bakan ve bunun karşılı-
ğında da ABD’nin en önemli itiraz noktalarından biri olan Çeçen direniş-
çilere uyguladığı politikalarına ABD’den destek bulan Rusya, bu gelişme-
lerin Irak, İran ve diğer Orta Doğu ülkelerini de etkileyeceğini anladığı 
                                                                                                                                        
Agenda, Vol. 6, No. 1, March 2001 (Çevrimiçi), http://usinfo.state.gov/journals/itps/0301/ 
ijpe/pj61rums.htm, (14.04.2005). 
18 “Terrorist Attacks on Washington DC and New York”, Keesing’s Record of World Events, 
Vol. 47, Number 9, September 2001, s. 44333-44334; “Yeni Dünya’nın Uzun Savaşı”, Milli-
yet, 14 Eylül 2001, s. 16. 
19 Statement by the President in His Address to the Nation (September 11, 2001) (Çevrimiçi) 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010911-16.html, (26.04.2004). 
20 Address to Joint Session of Congress and The American People, (September 20, 2001) (Çev-
rimiçi), http://whitehouse.gov/news/releases/2001/09/20010920-8.html   (28.01.2002). 
21 The National Security Strategy of The United States of Amerika (September 2002), (Çev-
rimiçi) http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf, (28.01.2002). 
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anda politikasını değiştirmiş ve ABD karşıtı politikalar izlemeye başla-
mıştır. Çünkü Putin Orta Doğu politikasına ilk olarak bölge devletleriyle 
güçlü siyasi ve ekonomik ilişkiler kurarak başlamıştı. Bu politikanın 
ikinci en önemli ayağı askeri ilişkilerdir ki, bunun da büyük bir bölümü-
nü silah satışı oluşturmuştur.22 

İki ülke arasındaki en önemli sorun Rusya’nın Saddam Hüseyin reji-
mine karşı uygulanan Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını zayıflatma 
çabaları konusunda yaşanmıştır. Bush, Clinton yönetimini babasının 
Irak’a karşı savaşmak üzere ustaca bir araya getirdiği Körfez Savaşı koa-
lisyonunu sürdürmekte başarısız olmakla suçlamış ve yönetimi boyunca 
Irak’ı her zaman dış politikasının merkezine oturtmuştur.23 Nitekim da-
ha Afganistan’da harekât devam ederken Saddam Hüseyin’den kitle im-
ha silahları geliştirip geliştirmediğinin belirlenmesi için BM silah denet-
çilerini tekrar ülkesine kabul etmesini istemiş ve “bu olmazsa sonuçları-
na katlanır.” diyebilmiştir. 

Harekât sonrası da ABD Dışişleri Bakanı Powell, “bundan sonra, dün-
ya çapında terörizme odaklanacağız. Irak gibi kitlesel imha silahları pe-
şinde koşan ülkeler de onların faaliyetleriyle ilgilenmediğimizi, gözlerimizi 
onlara çevirmediğimizi düşünmesinler.” diyerek kararlılıklarını dile getiri-
yordu.24 Ocak 2002’de “Birliğin Durumu” konuşmasında Bush, “dünya 
barışını tehdit edecek şekilde silahlanan diğer terörist ittifaklar var, bu te-
rörist grupları destekleyen rejimler (Irak-İran-Kuzey Kore) önemli ve büyük 
bir tehlike. Bu tehlikelere karşı ilgisiz davranışlar kötü sonuçlar yaratabi-
lir. Bütün uluslar bilmelidir ki ABD, ulusunun güvenliğini sağlamak için ne 
yapması gerekiyorsa yapacaktır.” diyerek diğer hedefleri de belirlemiş 
oluyordu.25 

Neticede Kongreden de BM desteğini beklemeden savaş ilan etme yet-
kisinin alan Bush yönetimi tüm NATO müttefiklerine muhtemel bir Irak 
harekâtındaki beklentilerini içeren mesajlar iletmeye başlamıştır.26 
                                                           
22 “ABD, bu dönemde Rusya’nın Çeçenistan’a yönelik politikalarını eleştirmekten vazgeç-
miş, hatta bazı Çeçen örgütlerini uluslararası terörist örgütler listesine almıştı.” Asem Nau-
şabay Hekimoğlu, Rusya’nın Dış Politikası I, Vadi Yayınları, Ankara, 2007, s. 231-232. 
23 James Mann, Şahinlerin Yükselişi: Bush’un Savaş Kabinesi’nin Gerçek Hikayesi, Çev. Ha-
san Köni, İlk Yayınları, İstanbul, 2004, s. 343; Condoleezza Rice, “U.S. Security Policy: Pro-
tecting the Nation’s Critical Infrastructure/Iraq”, White House Briefing (February 22, 2001), 
U.S. Foreign Policy Agenda, Vol. 6, Number 1, March 2001  
    (Çevrimiçi) http://www.usinfo.state.gov/journal/itps/0301/ijpe/pj61rice.htm, (14.04.2005) 
24 “Bush Irak Dedi”, Radikal (Routers-Newsweek), 27 Kasım 2001, s. 10. 
25 Bu rejimler serseri devletler (rogue states) olarak adlandırılmıştır. Serseri devletler söyle-
mi Clinton yönetimi ile birlikte Amerikan dış politikasına yerleşmiş ve bu devletler arasında 
Irak, İran ve Kuzey Kore dışında zaman zaman Libya, Sudan, Küba, Suriye, Pakistan, Çin ve 
Hindistan da yer almıştır. Paul D. Hoyt, “The Rouge States Image in American Foreign Po-
licy”, Global Society, Vol. 14, No. 2, 2000, s. 302; President Delivers States of the Union Address 
(29 January 2002)(Çevrimiçi) http://www.whitehouse.gov/news/releases/2002/01/200220129-
11.html, (18.02.2005); “Bush Listeye Irak’ı Ekledi”, Milliyet, 31 Ocak 2002, s. 18. 
26 Address to the Nation Iraq From Cincinnati, Ohio (October 7, 2002), Weekly Compilation 
of Presidential Documents, s. 1716-1717. 
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Bu gelişmeler üzerine Saddam, Aralık 1998’de sınır dışı ettiği BM si-
lah denetçilerini Irak’a tekrar davet etmiştir.27 Silah Araştırma/Denetim 
Komisyonu (UNMOVIC) Başkanı Blix, BM Güvenlik Konseyi’ne yaptığı 
sunuşta silah denetimleri konusunda Irak tarafından yanıtlanmayan so-
rular olmasına rağmen Irak’ın silah denetçileriyle yönetimsel işbirliğine 
devam ettiğini belirtmiş ve 27 Ocak 2003 tarihinde Irak konusundaki ilk 
raporlarını BM’ye sunmuştu.28 

Rapora rağmen Bush, 29 Ocak 2003 tarihli ulusa sesleniş konuşma-
sında Irak’ın ciddi bir tehdit olduğunu açıklamış ve ABD’nin bu tehdidi 
gerekirse güç kullanarak ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu dünyaya 
ve Amerikan kamuoyuna ilan etmişti. Nitekim 20 Mart’tan itibaren dün-
yanın tepki gösterdiği Irak operasyonu başlamıştı.29 

Rusya, ABD’nin tanımladığı “Şer Ekseni” içinde yer alan Irak’a yapıla-
cak bir müdahaleye sonuna kadar karşı çıkmış ve bu yönde politikalar 
izlemiştir. Hatta müdahalenin düşünüldüğü dönemde Putin bizzat Fran-
sız ve Kanadalı yetkililerle görüşerek, Irak’a yapılacak müdahalenin siya-
si bir yanlış olduğunu ve buna izin verilmemesi gerektiğini söylemiştir. 
Bu görüşmelerde Putin, “Biz hangi ülkelerin Afganistan Savaşı’nda Tali-
ban’ı finansal ve askeri kaynaklar olarak desteklediğini çok iyi biliyoruz. 
Ki bu listede Irak yer almamakta.” diyerek açıkça ABD’yi suçlamıştır.30 

Tüm bu çabaların en önemli nedenlerinden biri de Irak’ın Rusya için 
çok önemli bir ülke olmasıydı. Öncelikle Rusya, Irak’la iş ilişkilerinin ge-
liştirilmesini desteklemiş ve bunun üzerine Rusya petrol şirketleri bu ül-
kede önemli ayrıcalıklar kazanmışlardı. Nitekim Rusya savaş patlak ve-
rinceye kadar bu ayrıcalıkların devamı için Irak’a uygulanan yaptırımla-
rın kaldırılması için mücadele etmiştir. Bush’un BM onayı olsun ya da 
olmasın Saddam yönetimini devireceğini söylemesi ve artık geriye dönü-
şün olmadığı anlaşıldığında ise Putin, Rusya’nın Irak’taki çıkarlarını ko-
rurken aynı zamanda ABD ile iyi ilişkileri nasıl sürdüreceği konusunda 
net bir ikilemle karşı karşıya kalmıştı.31 

Irak’a müdahale sonrası Putin, Kremlin Sarayı’nda yaptığı konuşma-
da müdahale öncesine kadar Irak’ın komşu ülkeleriyle herhangi bir so-
runu olmadığını ve bir tehlike arz etmediğini söyleyerek bu müdahalenin 
haksızlığını dile getirmiş ve bir ülkedeki siyasi düzenin bu şekilde değiş-
tirilmesinin hem uluslararası hukuk hem de insan hakları hukuku açı-
sından tamamen yanlış olduğunu vurgulamıştır.32 
                                                           
27 “Saddam BM’ye Tamam Dedi”, Sabah, 14 Kasım 2002, s. 19. 
28 Dışişleri Güncesi, Mart, 2003, s. 57. 
29 “Dünya’nın Savaş İsyanı”, Akşam, 21 Mart 2003, s. 14. 
30 США готовят вторжение в Ирак. Россия, Канада и Франция – против 17.02.2002 
(Çevrimiçi), www.vesti7.ru/news?id=576 
31 Robert O. Fredman, a.g.e., s. 16. 
32 Владимир Путин: Ирак не представлял никакой опасности 
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Bütün bunlara rağmen ABD, İran’ı da Irak ve Kuzey Kore’yle birlikte 
şer ekseni olarak görmeye devam etmiş ve bir tehdit olarak adlandırmış-
tır. Irak’taki müdahale sonrasında çifte çevreleme politikasında tek ülke 
olarak kalan İran ise, ABD için terörü destekleyen, kitle imha silahları-
nın peşinde koşan ve halkına baskı uygulayan bir ülke konumuna gel-
mişti.33 

İran’ın gizli nükleer silah programı yürüttüğüne dair endişeler üzeri-
ne Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkilileri, İran’ı ziyaret ede-
rek bu konuda çalışmalara başlamışlardı. Ajansın 24 Şubat 2004’te ya-
yınlanan raporunda İran’ın barışçıl amaçlarla nükleer teknolojiye sahip 
olduğu yönündeki açıklamalar ABD tarafından tatmin edici bulunma-
mıştı.34 

Rusya ise, ABD’nin İran politikasına sonuna kadar karşı çıkmıştır. 
Yukarıda da belirtildiği gibi 1990’larda birçok açıdan Rusya için önem 
arz eden İran, 1990’ların sonunda Rusya’nın en önemli ticari ortakların-
dan biri haline gelmişti. Öyle ki İran, Rusya’dan silah satın alan ülkeler 
arasında Çin ve Hindistan’dan sonra üçüncü sırada yer alıyordu.35 Ayrı-
ca dünyanın beşinci ham petrol ihracatçısı olan İran, petrolü rafine ede-
cek kapasiteye sahip olmadığı için işlenmiş petrolü Çin ve Rusya’dan 
sağlamaktaydı.36 

Bunun yanında İran, Rusya’nın Çeçenistan’da yaşadığı toprak bütün-
lüğü kaygısına anlayışla yaklaşmış; Orta Asya’daki kökten dinci akımla-
ra karşı uzak durmuş; Tacikistan’daki iç savaşta açıkça Rusya ile işbirli-
ği yapmış; bölgedeki enerji çıkarları açısından Rusya ile ortak politikalar 
uygulamış; ABD’nin desteklediği Türkiye’ye karşı Rusya ile bölgede itti-
fak içinde olmuştur. Rusya’da Batı’dan farklı olarak İran’ın nükleer faali-
yetlerini barışçı olarak adlandırmış, hatta 2000’lerde sorun olan İran’ın 
nükleer programını aktif olarak desteklemiştir. Putin bu konudaki gö-
rüşlerini Pekin’deki bir toplantıda İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahme-
dinejad’a “Moskova her zaman İran’ın atom enerjisini barışçıl bir şekilde 
                                                                                                                                        
http://www.dontr.ru/Environ/WebObjects/dontr.woa/4/wa/Main?textid=1021&wosid=GKti
UCA4AjWtb5tw3YIrLM, (Çevrimiçi), 17.02.2013 
33 “Çifte Çevreleme”, İran ve Irak’ın askeri açıdan çevrelenmesi ve ekonomik yaptırımlar sa-
yesinde bu iki ülkenin rejimlerini zayıflatmak temeline oturuyordu. President Delivers State 
of the Union Address (January 28, 2003) http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/20030128-
19.html, (Çevrimiçi), (05.05.2005). 
34 “Nuclear Developments”, Keesing’s Record of World Events, Vol. 50, Number: 7/8, July 
2004, s. 46141; “Bush: 11 Eylül ile İran Arasındaki Bağlantıyı İncelemeyi Sürdüreceğiz”, Za-
man, 20 Temmuz 2004, s. 12. 
35 “Birtakım kaynaklar Rusya’nın İran’a 1991 yılından sonra sattığı T-72 S tankının ve 
BMP-2’lerin her birinin sayısının yaklaşık 2000 olduğunu bildirmektedirler. Ayrıca iki ülke 
arasında S-300’lerin bir üst modeli olan S-400lerin satışına yönelik de görüşmeler sürmek-
tedir.” Sina Kısacık, “2000’li Yıllarda Rusya-İran İlişkileri”, Uluslararası Politika Akademisi, 
30 Haziran 2012, (Çevrimiçi) http://politikaakademisi.org/?p=1408, (30.12.2012). 
36 Zeynep Leba, “ABD-Rusya İlişkileri: Sessiz Savaş”, Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Ana-
lizler Merkezi (TÜRKSAM), 2.08.2010 (Çevrimiçi), http://www.turksam.org/tr/a2221.html,  
(14.12.2012). 
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kullanımını ve İran halkının modern teknolojideki gelişmelerini destekle-
miştir” diyerek dile getirmiştir.37 Ancak bunu yaparken İran’dan da atom 
enerjisinin barışçıl amaçlar dışında kullanılmayacağı güvencesini dünya 
kamuoyuna vermesi gerektiğini de söylemeden geri kalmamıştır.38 

Rusya, bu politikayla ABD’nin Orta Doğu’daki etkinliğini kırmaya ça-
lışmış, bunu yaparken diplomatik manevralar da kullanmıştır. Örneğin; 
İran’a yaptırım kararlarına onay verse de bu ülke ile olan antlaşmaları-
nın aksamamasına dikkat etmiştir. Bu doğrultuda İran’a silah satışları 
devam etmiş, uzun menzilli füze geliştirme çalışmaları ve uzay çalışma-
ları alanında da işbirliği sürmüştür.39 ABD’nin Rusya’nın silah satışın-
dan duyduğu endişeyi bildirmesi üzerine Rusya, silah satarak herhangi 
bir uluslararası anlaşmayı ihlal etmediğini, bunun ABD’nin Gürcistan ve 
Azerbaycan dâhil olmak üzere kendi silahlarını dünya çapında satmasın-
dan farklı olmadığını tekrarlamıştır.40 

Ancak 2000’li yılların sonlarına doğru Rusya’nın Buşehr reaktörünün 
tamamlanmasını uzatması ve karadan havaya SAM-300 füzelerinin 
İran’a gönderilmesini ertelenmesi gibi nedenlerle ikili ilişkiler yara almış-
tır. Bunun yanında Rusya, bu dönemde İran’a uygulanmak istenen yap-
tırımları engellese de bu ülkeyi uyararak denge politikası izlemeye çalış-
mıştır. Bunda Rusya’nın özellikle nükleer krizin bir çatışmaya dönüşme-
sini istememesi ve İran’da 2009 seçimleri sonrası gelişen Rusya karşıtlığı 
etkili olmuştur.41 Putin, bu dönemde sıklıkla İran sorununun basit bir 
sorun olmadığını, fakat bu sorunun barışçıl yollarla çözülmesi gerektiği-
ni dile getirmiştir.42 

İki ülke arasındaki politika farklılığı İsrail-Filistin sorununda da gö-
rülmüştür. Dışişleri Bakanı Powell, ilk resmi ziyaretini Orta Doğu’ya 
yapmış ve ABD’nin Orta Doğu barış sürecine verdiği önemi göstermişti. 
Bu ziyarette Powell, hem Şaron hem de Arafat’la yüz yüze görüşmüş43 ve 
her iki taraftan şiddetin durdurmalarını isterken Başkan Bush’un da ba-
                                                           
37 Россия поддерживает программу мирного атома в Иране 
   http://inosmi.ru/asia/20120608/193315617.html, (Çevrimiçi) 08.02.2012. 
38 Путин: Иран должен гарантировать, что не работает над ядерным оружием 
     http://er.ru/news/2012/6/26/putin-iran-dolzhen-garantirovat-chto-ne-rabotaet-nad-
yadernym-oruzhiem (Çevrimiçi), 26.06.2012; Yavuz Cankara-Serkan Kekevi, “Başkanlık Se-
çimleri ve Vladimir Putin”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 144, s. 112. 
39 Bu şehir nükleer santralinin yapılması örneğinde de olduğu gibi. Sina Kısacık, a.g.e. 
40 Sina Kısacık, a.g.e. 
41 Sadide Kayrak, “Rusya Federasyonu’nun Ortadoğu Politikası”, Bilge Adamlar Stratejik 
Araştırmalar Merkezi (BİLGESAM), 27.02.2012 (Çevrimiçi),  
    http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:rusya-
federasyonunun-ortadogu-politikasi&catid=104:analizler-rusya&Itemid=136, (04.02.2013). 
42 Путин: Иран должен гарантировать, что не работает над ядерным оружием 
    http://krasnodar.er.ru/news/2012/6/26/putin-iran-dolzhen-garantirovat-chto-ne-rabotaet-nad-
yadernym-oruzhiem/, (Çevrimiçi), 26.06.2012. 
43 “Visit to Middle East by new US Secretary of State”, Keesing’s Record of World Events, 
Vol: 47, Number: 2, February, 2001, s. 44026. 
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rış sürecinde önemli bir rol oynayacağını belirtmiştir.44 ABD, barış süre-
cini destekleyen politikalarına rağmen, İsrail’in saldırı politikalarını des-
tekler demeçler de vermekten geri kalmamıştır. Nitekim Başkan Yardım-
cısı Cheney, “Eğer sizin intihar saldırılarını kışkırtan ve kışkırtmayı sür-
düren bir örgütünüz olsa, bunu yapanların kim ve nerede olduğunu bilse-
niz, sanırım bunlardan korunmayı denemeniz en doğal hakkınızdır” de-
mişti.45 

İsrail’i destekleyen Bush yönetimi karşısında, Obama yönetimi Filis-
tin konusunda yeni yaklaşımlar içinde olmuştur. Örneğin, son kırk yılda 
ilk kez bir ABD başkanı 1967 sınırları esas alınarak bağımsız bir Filistin 
devleti kurulmasını müzakere temeli olarak kabul ettiğini açıklamıştır. 
Ancak yine de bu açıklama bölgede stratejik dengeleri değiştirebilecek 
güçte olamamıştır. Çünkü Obama, her şeye rağmen ABD’nin kayıtsız 
şartsız İsrail’e destek politikasını sürdürmeye devam etmişti. Örneğin bu 
dönemde ABD, seçimle işbaşına gelmiş, Hamas destekli meşru Filistin 
yönetimini tanımadığını açıklamış, ancak İsrail’in Filistin topraklarını 
zorla boşaltarak yeni yerleşimciler için binlerce konut inşa etme politika-
sına da dur dememişti. Bunlar düşünüldüğünde “Bağımsız Filistin Devle-
ti” söylemi zaten sözde kalmıştı.46 

Filistin sorununda açıkça Arapları destekleyen SSCB’den sonra, Rus-
ya da seçimlerde başarı sağlayan Hamas temsilcilerini Moskova’da kabul 
ederek dengeli bir politika izlemeye çalışmıştır. Bu noktada, ABD başta 
olmak üzere İslam dünyasını “yeni düşman” ilan eden Batı’nın aksine, 
Rusya’nın İslam dünyasıyla ilişkilerini geliştirdiğinden de söz etmek ge-
rekmiştir. Bunda enerji zengini İslam devletleriyle ilişkilere verilen öne-
min yanı sıra, Rusya’daki 10-15 milyon müslümanın da etkisi olmuş-
tur.47 Nitekim Rusya, Batı’nın aksine İslam dünyasını bir tehdit olarak 
görmemiş ve bunun sonucunda da 2005’te İslam Konferansı Örgütü 
(İKÖ)’ne gözlemci sıfatıyla katılmıştır.48 

Bu nedenlerden dolayı Araplarla ilişkiler gelişirken, İsrail’le ilişkilerin 
gerildiğini görülmüştür. Hatta St. Petersburg’da yapılan G-8 zirvesinde 
Rusya, sivillere uyguladığı şiddet dolayısıyla İsrail’i sert bir dille eleştir-
miştir.49 İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Rusya ziyaretinde ülkesinin 
                                                           
44 Ayın Tarihi, (25 Şubat 2001), T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü Yayınları, Ocak-Şubat-Mart 2001, s. 143-144. 
45 Ayın Tarihi, (3 Ağustos 2001), T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü Yayınları, Temmuz-Ağustos-Eylül 2001, s. 86. 
46 Birol Akgün, “Obama’nın Filistin Açılımı mı?”, Stratejik Düşünce Enstitüsü, (Çevrimiçi), 
http://www.sde.org.tr/tr/kose-yazilari/899/obamanin-filistin-acilimi-mi.aspx, (30.12.2012). 
47 Erel Tellal, a.g.e., s. 229. 
48 Mehmet Karabağ, “Rusya ve İslam Dünyası”, Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar Merkezi 
(BİLGESAM), 31.10.2008,  (Çevrimiçi), 
    http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1783:rusya-
ve-slam-duenyas&catid=176:analizler-rusya, (04.02.2013). 
49 Sadide Kayrak, a.g.e.  
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yaklaşık 1.2 milyonluk nüfusunun eski SSCB’den gelen göçmenlerden 
oluştuğunu belirterek tarihsel olarak İsrail-Rusya dostluğuna değinirken 
Putin ise devlet düzeyinde olmasa da ülkesinde Yahudi düşmanlığının 
hala var olduğunu belirtmiştir.50 

Putin, ayrıca Filistin’in 29 Kasım 2012’de BM’de yapılan oylama so-
nunda “Üye Olmayan Gözlemci Devlet Statüsü” kazanması sonrasında 
yaptığı tebrik konuşmasında “Biz Filistinlilerin, birkaç kuşağın özverili ça-
lışmaları da göz önüne alındığında, bağımsız bir Filistin devleti yaratma 
görevini kesinlikle gerçekleştirebileceğine eminiz” diyordu.51 Putin, Orta 
Doğu’da kalıcı bir barış için bunun gerekli olduğunun altını çiziyor ve 
Rusya’nın bu konuda üzerine düşen görevi yerine getireceğinin sözünü 
veriyordu.52 Putin, Filistin’in bağımsızlığını 25 yıl önce de kabul ettikleri-
ni belirterek bugün de bağımsızlık konusunda Filistin’i desteklediklerini 
tekrarlıyordu.53 

2. Suriye’nin Önemi ve Rusya’nın Suriye’deki Gelişmelere Bakışı 

Suriye (Suriye Arap Cumhuriyeti), Arap yarımadasının kuzeyinde, 
yaklaşık 180.000 km2’lik alana sahip bir ülkedir. Lübnan, Irak, İsrail, 
Ürdün ve Türkiye’ye komşu olan Suriye’nin ayrıca Akdeniz’e de kıyısı 
vardır. Arap Dünyası’nın liderliği için Irak ve Mısır’la rekabet içinde olan 
Suriye’yi önemli kılan diğer bir unsur da ciddi bir dinsel ve etno-kültürel 
çeşitlilik barındırmasıdır.54 1970’ten bu yana Esad ailesi tarafından yö-
netilen Suriye, soğuk savaş dönemi boyunca İran ve SSCB’ne yakın poli-
tikalar izlemiş, soğuk savaş sonrası da ABD’nin bu ülkeye yönelik mesa-
feli yaklaşımı nedeniyle bu politikalarına devam etmiştir.55 

Önemli bir yer altı kaynağına sahip olmasa da, ABD’nin Orta Doğu 
politikalarında stratejik bir konuma sahip olan Suriye, hem İsrail’in gü-
venliği için bir tehlike hem de şer ekseni içinde yer alan İran’a yakınlığı 
dolayısıyla ABD’nin düzen getirmeye çalıştığı ülkeler arasında yer almış-
                                                           
50 “Peres: Rusya-ABD İlişkileri Hayati Öneme Sahip”, Haberler.Com, 08.11.2012 (Çevrimiçi), 
http://www.haberler.com/peres-rusya-abd-iliskileri-dunya-istikrari-4072635-haberi/, (10.12.2012). 
51 Путин верит в реализуемость задачи создания независимого палестинского государства 
http://rus.ruvr.ru/2012_11_29/Putin-verit-v-realizuemost-zadachi-sozdanija-nezavisimogo-
palestinskogo-gosudarstva/, (Çevrimiçi), (29.11.2012). 
52 Президент России пожелал палестинцам мира и пообещал поддержку, (Çevrimiçi) 
    http://ria.ru/world/20121129/912840442.html, (29.11.2012). 
53 Путин: Для России нет проблем в признании ПНА, (Çevrimiçi) 
    http://www.rosbalt.ru/main/2012/06/26/996938.html, (26.06.2012). 
54 “Suriye, nüfusunun çoğunluğu Sünni Müslüman olmasına karşın, Arap Aleviliği (Nusay-
rilik) temelinde şekillendirilmiş bir yönetimsel anlayışa sahiptir.” Göktürk Tüysüzoğlu, “Arap 
Baharı ve Suriye”, Orta Doğu Kongresi Bildiri Kitabı, Cilt: 2, Kocaeli Üniversitesi, 1-2 Kasım 
2011, s. 386; Nazif Öztürk, “Suriye”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 56, İstanbul, 
1988, s. 22-23; Bakınız geniş bilgi için: Abdulkerim Rafık, “Türkiye Suriye İlişkileri 1918-
1926”), Çev. Sebahattin Samur, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 88, İstanbul, 
1994, s. 31-72. 
55 Göktürk Tüysüzoğlu, a.g.e., s. 378. 
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tır. Nitekim ABD, Arap Baharı dalgasına kapılan Suriye’deki gelişmelerde 
muhalif grupları destekleyerek Esad yönetimini ortadan kaldırmaya ça-
lışmaktadır.56 

Soğuk savaş döneminde Suriye için en önemli dost ve müttefik olan 
SSCB’nin bu dönemin sonunda dağılmasıyla ilişkilerde bir bocalama ya-
şanmış, ancak kısa bir süre sonra ilişkiler rayına oturmuştur. Özellikle 
soğuk savaş sonrası dönemin başlarında SSCB döneminden kalan borç-
lar iki ülke ilişkilerinde sorun yaşatsa da, 1999’da Hafız Esad’ın Rusya 
ziyareti ilişkilerde dönüm noktası olmuştur. 5-6 Haziran 1999’daki bu 
ziyarette Rusya Devlet Başkanı Yeltsin ve Suriye Devlet Başkanı Esad, 
iki ülke ilişkilerinin daha verimli ve dostça gelişmesi için işbirliği yapma-
ya hazır olduklarını açıklamışlardır. Görüşmelerde alınan kararlardan 
biri de kendi kontrolleri altındaki nükleer silahların kontrolünün Uluslar-
arası Atom Enerjisi Ajansı’na bırakılma kararı olmuştur.57 

İlişkiler Hafız Esad’ın vefatı üzerine devlet başkanlığına getirilen Be-
şar Esad döneminde de aynı sıcaklıkla devam etmiş, hatta hızla geliş-
miştir. Bunda, aynı tarihte Rusya Devlet Başkanı seçilen Putin’in Suri-
ye’ye verdiği önemin de katkısı inkâr edilemez. Bunun çeşitli nedenleri 
vardır diyebiliriz. Öncelikle Rusya için izlenen Orta Doğu politikasında 
Suriye’nin vazgeçilmezliği bir gerçektir. Çünkü Suriye, stratejik konumu 
nedeniyle Akdeniz ile Arap dünyası arasında bir köprü vazifesi görmekte-
dir. Bunun yanında 1971’de imzalanan antlaşma ile elde ettiği Tartus Li-
manı’ndaki askeri üssü nedeniyle Suriye, Rusya’nın Akdeniz’deki tek çı-
kış kapısıdır da. Suriye ise askeri modernleşme, ekonomik gelişme ve 
ABD’nin mevcut politikalarına karşı Rusya’nın desteğine ihtiyaç duy-
maktadır.58 

Tüm bu nedenlerden dolayı ABD’nin Suriye politikaları, her zaman 
Rusya’nınkiyle çatışır durumda olmuştur. Bush, Haziran 2004’te NATO 
zirvesi için bulunduğu Türkiye’de yaptığı konuşmada, Irak’taki demokra-
sinin yükselişinin Şam’a bir mesaj olması gerektiğini ve ABD’nin Orta 
Doğu politikalarının devam edeceğini söylerken59 Rusya, bu ülkeye daha 
da yakınlaşmıştır. Örneğin 2005’te Beşar Esad’ın Rusya ziyaretinde Rus-
ya, Suriye’nin SSCB’den kalan borçlarının %73’ünü yeni silah alımları 
karşılığında silmiş ve İsrail ve ABD’nin itirazlarına rağmen bu ülkeye ha-
va savunma füzeleri satmayı kabul etmiştir. İki ülke arasındaki askeri 
işbirliği yanında enerji konusunda da işbirliği içine girilmiştir. Nitekim 
                                                           
56 Göktürk Tüysüzoğlu, a.g.e., s. 387. 
57 Россия - Сирия визит Х. Асада в Россию совместное Российско-Сирийское Коммюн-
ике Журнал "Дипломатический Вестник"  август 1999 год  (Çevrimiçi), 
http://www.mid.ru/bdomp/dip_vest.nsf/99b2ddc4f717c733c32567370042ee43/5fd377f7c
48a57fec32568860052f087!OpenDocument, (29.11.2012). 
58 Sadide Kayrak, a.g.e. 
59 President’s Remarks at Galatasaray University, June 29, 2004, (Çevrimiçi), 
    http://www.whitehouse.gov/news/releases/2004/06/20040629-1.html, (7 Ekim 2005). 
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Rus şirketler Suriye’de petrol ve gaz arama çalışmaları yapma ve petrol 
işletme tesisi kurma ayrıcalıkları kazanmışlar ve bu konuda çalışmalara 
başlamışlardır. 

Rusya’nın Suriye’yi ABD’ye karşı destekleme politikası BM Güvenlik 
Konseyi çerçevesinde de devam etmiş ve Rusya, Suriye’nin Lübnan poli-
tikaları nedeniyle bu ülkeye yaptırım amaçlayan BM karalarında Suriye’-
nin yanında yer almıştır.60 Şubat 2011’de Suriye’de başlayan olaylar 
sonrası da Putin, Beşar Esad’ın devrilmesi sonrası bu ülkede bir kaosun 
yaşanacağını söyleyerek Esad’a desteğini tekrarlamıştır.61 Ancak Putin, 
Suriye’de bir değişim yaşanacaksa bunun kanlı olmaması gerektiğini de 
belirtmekten geri kalmamıştır. 

Putin, Suriye’de iktidar ve silahlı muhalefetin aynı masa etrafında 
oturarak ülkenin geleceğinin inşası ve güvenliğini sağlamaları yolunda 
bir adım atmalarının, soruna yönelik çözüme katkı sağlayacağını belirt-
miş ve tarafları Moskova’da bir araya gelmeye davet etmiştir. Fakat bu 
girişim, muhaliflerin Esad’sız bir çözüm beklentilerinden dolayı gerçekle-
şememiştir.62 Rusya ise görüşmelere başlamak için ön şart olarak Beşar 
Esad’ın görevden ayrılması isteğine şiddetle karşı çıkmış, önce ateşkesin 
sağlanması sonrasında geçiş hükümetinin kurulmasına olumlu baktığını 
dile getirmiştir.63 Putin için Suriye’ye getirilecek kalıcı barış ancak ana-
yasal yollardan olacağı vurgulanmıştır.64 

Rusya, bunun yanında BM’de de soruna ilişkin yaptırım ve askeri 
müdahale öngörmeyen her çeşit kararı onaylayacaklarını da açıklamak-
tan geri kalmamıştır. Örneğin İngiltere ve Fransa tarafından BM Güven-
lik Konseyi’ne gönderilen karar tasarısı, Rusya faktörü nedeniyle askeri 
müdahale olasılığı kaldırılarak sadece Suriye’nin şiddet dolayısıyla kı-
nanması ve uyarılması çerçevesinde olmuş ancak bu durum yine de 
Rusya’yı tatmin etmemiştir.65 
                                                           
60 Rusya’nın bu değişmeyen tavrı gazetecilerin, siyasilerin ve bilim çevrelerinin dikkatini 
çekmiş ve bu durum soğuk savaşın tekrar yaşandığının bir örneği olarak görülmüştür. Мех-
ди Санаи Россия и новая холодная война в Сирии “Tabnak”, Иран (Çevrimiçi), 
(16.11.2012), http://inosmi.ru/asia/20120725/195464301.html. 
61 В случае свержения Асада Сирии грозит хаос - Путин (Çevrimiçi) 
     http://www.baltinfo.ru/2012/11/16/V-sluchae-sverzheniya-Asada-Sirii-grozit-khaos-
Putin-317728, (16.11.2012). 
62 Путин: Позиция России по поводу Сирии не изменится, (Çevrimiçi), 
    http://korrespondent.net/world/russia/1391950-putin-poziciya-rossii-po-povodu-sirii-ne-
izmenitsya, (06.09.2012); Harvey Morris, “Russia’s Reasons for Saying ‘No’ on Syria”, Inter-
national Herald Tribune (January 31, 2012), (Çevrimiçi), http://rendezvous.blogs. nyti-
mes.com/2012/01/31/russias-reasons-for-saying-no-on-syria/, (05.01.2013). 
63 Путин: “Сирия нуждается в переменах, но они не должны быть кровавыми”, (Çevrim-
içi); Nazif Öztürk, “Suriye”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 56, s. 27; 
    http://rus.ruvr.ru/2012_09_06/Putin-Sirija-nuzhdaetsja-v-peremenah-no-oni-ne-dolzhni-
bit-krovavimi/, (06.09.2012). 
64 Путин: Смена власти в Сирии возможна только конституционным путем, (Çevrimiçi) 
http://www.rosbalt.ru/main/2012/06/20/994584.html, (20.06.2012); Nazif Öztürk, “Suri-
ye”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 56, s. 17. 
65 Sadide Kayrak, a.g.e. 
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Neticede Rusya, Suriye’de devam eden olaylara ve dünya kamuoyu-
nun Esad’sız bir çözüm konusundaki ısrarına rağmen Suriye yönetimi-
nin arkasında durmaya devam etmektedir. Rusya’nın “Suriye’de Rusya 
yanlısı bir değişim” olmadıkça bu politikaları da devam edecek gibi gö-
rünmektedir. 

Sonuç 

Putin, devlet başkanlığına oturmadan çok önce, Rusya’nın izlediği po-
litikaların ülkeyi harabeye dönüştüreceğinden endişe duyuyor ve bunu 
sıklıkla dile getiriyordu. Bu nedenle iktidara gelir gelmez hem iç hem de 
dış politikada radikal değişiklikler hedeflemiş ve bunu da fiiliyata geçir-
miştir. İç politikada yarattığı güvenli ortam sayesinde dış politikaya ağır-
lık vermiş ve özellikle ABD’nin tek kutupluluğunu ortadan kaldıracak 
politikalar izlemeye başlamıştır. 

İki ülke ilişkileri bu nedenle soğuk başlamış ve “Füze Savunma Siste-
mi” ve NATO’nun genişlemesi gibi genel konularda olduğu gibi bölgesel 
politikalarda da karşı karşıya gelinmiştir. Bunun en açık şekilde görül-
düğü bölge Orta Doğu olmuştur. 

Putin, Yeltsin’in Orta Doğu’dan uzak kaldığı 10 yıllık sürecin ardın-
dan, Rusya’nın bölgedeki varlığını yeniden inşa etmiş ve özellikle Ameri-
kan karşıtlığının yükseldiği dönemde bölgede etkinliğini arttırmıştır. 

11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin izlediği bölge politikalarını kısa 
bir süre destekleyen ve karşılığında Çeçenistan politikalarına destek sağ-
layan Putin Rusya’sı, bu politikaların Irak, İran gibi Rusya ile iyi ilişkiler 
içinde olan ülkeleri de kapsayacağı anlaşıldığı anda bu politikalarında 
köklü değişiklere gitmiştir. Bölgede önemli siyasi, askeri ve ekonomik iş-
birliği içinde olunan ülkelere yönelik ABD politikaları her bakımdan kı-
nanmış ve bu politikaları ortadan kaldırmaya yönelik girişimler içinde 
Rusya’nın BM Güvenlik Konseyi’ndeki gücünü kullanmak da olunmuş-
tur. 

Irak’a ABD müdahalesinin düşünüldüğü ve sıklıkla dile getirildiği dö-
nemde buna şiddetle karşı çıkan ve ABD karşısında Irak yönetimiyle iş-
birliği içinde olan Rusya, Irak’a müdahalenin kaçınılmazlığı sonrası daha 
dengeli politikalar izlemeye önem vermiştir. Çünkü bu, müdahale sonra-
sı ülkede ABD’nin etkinliğini kırmak için bir zorunluluktu. 

İran’ın Rusya’nın Orta Doğu politikalarında kilit bir noktada olduğu 
düşünüldüğünde bu ülke politikalarında daha istikrarlı davranılmış ve 
ABD’nin İran’ı izole etme politikaları bir şekilde delinmiştir. Bu, hem BM 
Güvenlik Konseyi kararlarında ABD karşıtı politikalar izlenmesi hem de 
bu ülkeyle yapılan yeni anlaşmalarla olmuştur. İran da bunun karşılı-
ğında Rusya’nın Çeçenistan’da yaşadığı toprak bütünlüğü kaygısına an-
layışla yaklaşmış; Orta Asya’daki kökten dinci akımlara karşı uzak dur-
muş; Tacikistan’daki iç savaşta açıkça Rusya ile işbirliği yapmış; bölge-
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deki enerji çıkarları açısından Rusya ile ortak politikalar uygulamış; 
ABD’nin desteklediği Türkiye’ye karşı Rusya ile bölgede ittifak içinde ol-
muştur. 

Orta Doğu dendiğinde ilk akla gelecek olan İsrail-Filistin sorunu da 
ABD ve Rusya’nın bölge politikalarındaki farklılığı ortaya koyacak bir ze-
min hazırlamaya çalışmıştır. Nitekim iki ülke sorunun farklı taraflarını 
desteklemekle kalmamakta özellikle Rusya, ABD’nin politikalarının tam 
tersi olarak bağımsız bir Filistin’den yana olunduğunu her platformda 
dile getirmiştir. Bu politika farklılığı Filistin’in “Üye Olmayan Gözlemci 
Devlet Statüsü” kazandığı son BM oylamasında da ortaya çıkmıştır. 

“Arap Baharı Rüzgârı”na kapılan Suriye ile ilişkilerde de benzer bir 
gelişme yaşanmış ve ABD ve Rusya karşı karşıya gelmiştir. Önemli bir 
yer altı kaynağına sahip olmasa da Rusya açısından stratejik öneme sa-
hip olan Suriye’de ABD’nin hedeflediği değişimin yaşanmaması ya da ya-
şanacaksa bunun Rusya’nın da inisiyatifi çerçevesinde olması yönünde 
politikalar izlenmektedir. 

Sonuç olarak 2000 yılında Rusya’nın devlet başkanlığına geldiği andan 
itibaren Rusya’nın hem iç hem de dış politikasını belirleyen kişi olan Pu-
tin’in, Rusya’yı dünyanın şekillenmesinde nereye koyduğu önem arz etmiştir. 

Putin’in izlediği politikalar gösteriyor ki, ABD’nin tek kutupluluğunu 
ortadan kaldırmak aslında politikaların merkezini teşkil etmektedir. Ni-
tekim bu politikaların analizi yapılırken doğal olarak ABD’nin politikaları 
da analiz edilmek zorundadır. Orta Doğu bölgesinde yaptığımız bu ana-
lizler aslında bunu ortaya açıkça koymaktadır. Putin, son dönemde iç 
politikada destek kaybediyor gibi görünse de 2012’deki seçimler sonrası 
en azından bir dört yıl daha Rusya’nın kaderini çizecek olan lider olarak 
görünmektedir. 
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TÜRK-ARNAVUT İLİŞKİLERİ (1939-1945) 
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Öz 

Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü dönemi 

Milli Şef dönemi olarak kabul görmüştür. Bu dönemde Türk-Arnavut ilişki-

leri İkinci Dünya Savaşı’nın etkisi altında gelişme göstermiştir. Türkiye 

Milli Şef döneminde başta İtalya ve Sovyet Rusya olmak üzere Balkanlar-

dan tehdit beklemiştir. Tecrübeli bir komutan ve devlet adamı olan İsmet 

İnönü İkinci Dünya Savaşı’nın dışında kalmak için büyük çaba sarf et-

miştir. İkinci Dünya Savaşı’nda Türk dış politikası “tarafsız” olarak değil, 

fakat “harp harici/savaş dışı” olarak tanımlanmıştır. Bu dönemde, Türki-

ye güçlü devletlerinin baskısı altında sürekli olarak savaşa katılmaya 

zorlanırken Arnavutluk ise önce İtalya ve daha sonra da Almanlar tara-

fından işgal edilmiştir. Milli Şef döneminde Türk dış politikasının belirlen-

mesinde 07 Nisan 1939’da İtalya’nın Arnavutluk’u işgali önemli bir etken 

olarak kabul edilmiştir. İtalyan saldırısı gerçekte Ege Denizi’ne ve Bal-

kanlar’a yönelik yeni bir saldırı hareketi olarak görülmüştür. Yunanistan 

Megalı İdea çerçevesinde Arnavutluk’un kuzeyini ele geçirmek istemiştir. 

Ayrıca bu dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerde Çamaria Arnavutlarının 

bir kısmının Türkiye’ye göçmesi de önemli yer tutmuştur. Bu dönemde, 

Enver Hoca iktidara geldikten sonra iki prensibi tüm yaşamı boyunca sa-

vunmuştur. Bunlardan ilki Marksist-Leninist İdeoloji, ikincisi ise Kendi 

Kendine Yeterli Olma Prensibi’dir.1 İlk prensip Arnavutluk’un dış politikası-

nı oluştururken daima komünist ülkeleri seçmesine; ikinci prensip ise ken-

dini izole etmeye ve yalnızlığa itmeye yöneltmiştir. Neticede her iki prensip 

Türkiye ile ilişkilerin arzu edilmeyen seviyede oluşmasına neden olmuştur. 

Anahtar kelimeler: Milli Şef, Enver Hoca, Arnavutluk, Mussolini, Hitler. 
                                                           
* İzmir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü. 
1 James S. O’Donnell, A Coming of Age Albania Under Enver Hoxha, New York, 1999, s. 1.  
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Abstract 

Turkey-Albania Relations In The Period Of National Chief 

Ismet Inönü’s period, the second President of the Turkish Republic 

has been recognized as the period of the National Chief. In this period, 

the Turkish-Albanian relations have developed under the influence of the 

Second World War. Turkey has been expected threat from the Balkans 

especially including Italy and the Soviet Russia. Ismet Inönü, as an expe-

rienced commander and a statesman gave great effort to stay out of the 

Second World War. The Turkish Foreign Policy is defined as not neutral 

but as Warfare external/non-combat in the Second World War. While Tur-

key was contently forced to join the Second World War under the pressu-

re from powerful states, Albania was occupied by Italy and later Ger-

many. Italy’s invasion of Albania, 1939 April 7th, has been recognized as 

an important factor in the determination to the Turkish Foreign Policy in 

the period of the National Chief. Actually, Italian attack was seen as a 

new attack towards the Aegean Sea and the Balkans. Grace within the 

framework of the Megalo Idea wanted to take over northern part of Alba-

nia. Additionally, during this period, a portion of Camara Albanians’ 

emigrations to Turkey was also occupied a significance place in the relati-

ons between two countries. During this period, Enver Hoxha argued for 

two principles of life when he came to power. The first of these is Marxist-

Leninist Ideology; the latter is the Principle of Self-Sufficiency. The first 

principle has impelled Albania to choose communist countries; the second 

principle has led her to self-isolution. As a result, both principles led to 

cause undesirable level of relations between two countries.  

Key words: National Chief, Enver Hoxha, Albania, Mussolini, Hitler. 

Milli Şef Dönemi 

Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de hayata gözlerini yummasının ardından, 
11 Kasım 1938 tarihinde, Cumhuriyet Halk Fırkası Meclis Grubu’nda 
yapılan toplantıda; İsmet İnönü Türkiye’nin ikinci cumhurbaşkanı ola-
rak seçilmiştir. İsmet İnönü’nün cumhurbaşkanlığına seçilmesiyle Cum-
huriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı’nın seçimi ihtiyacı doğmuş-
tur. Bu amaçla 26 Aralık 1938’de Ankara’da toplanan CHP kurultayın-
da, CHP Genel Başkan Vekili Celal Bayar, CHP programının genel baş-
kan seçimiyle ilgili maddesini değiştirmek üzere bir tasarı sunmuştur. 
Bu tasarıda, partinin kurucusu ve ebedi başkanının Türkiye Cumhuri-
yeti’nin kurucusu olan Kemal Atatürk ve CHP’nin değişmez Genel Baş-
kanı’nın ise İsmet İnönü olduğunu ifade ettikten sonra, partinin değiş-
mez başkanlığının ancak vefat, vazife yapamayacak hastalık veya istifa 
halinde boşalabilmesini teklif etmiştir.2 
                                                           
2 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Cilt: I, İstanbul, 2012, s. 164-165. 
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Oybirliği ile kabul edilen bu tasarıdan sonra İsmet İnönü, yalnız dev-
letin başı olarak değil, tek partili siyasi iktidarın da “Değişmez Başkanı” 
ve “Millî Şefi”3 olarak ülkedeki bütün yetkileri eline almıştır. Böylece İs-
met İnönü’nün idaresinde tek parti yönetiminin, hayatın her alanında 
söz sahibi olduğu, politikayı bizzat ve doğrudan doğruya İsmet İnönü’-
nün idare ettiği bir dönem başlamıştır. 

Türkiye’deki iç ve dış siyaseti Avrupa’daki siyasi gelişmeler belirlediği 
Milli Şef dönemi, Türkiye’nin kuruluşundan bugüne kadar gerçekten yok 
olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı bir dönemi ifade etmektedir. Bu 
olağanüstü dönem, 10 Mayıs 1946 tarihinde yapılan, Cumhuriyet Halk 
Partisi İkinci Olağanüstü Kurultayı’nda, İsmet İnönü’nün önerisi üzeri-
ne, “Değişmez Genel Başkan” ve “Millî Şef” sıfatlarının kaldırılması ile 
resmen sona ermiştir.4 

İsmet İnönü, İkinci Dünya Savaşı Türk dış politikasını 1 Kasım 1940 
tarihinde TBMM’de yapmış olduğu konuşmasında belirtmiş, Türkiye’nin 
hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığı ve kendisine tecavüz edilmediği 
takdirde hiçbir ülkenin korkuya kapılmaması gerektiğini ifade etmiştir.5 

Bu dönemde İsmet İnönü Cumhurbaşkanı olarak devlet yönetimini ve 
ülkenin kaderini ellerinde tutmuş ve her ne pahasına olursa olsun Tür-
kiye’ye savaşa sokmamayı esas almıştır. Türkiye Milli Şef döneminde 
başta İtalya ve Sovyet Rusya olmak üzere Balkanlardan tehdit beklemiş-
tir. Tecrübeli bir komutan ve devlet adamı olan İsmet İnönü savaşın dı-
şında kalmak için ödenecek tüm bedellerin bir günlük savaşın ülkeye 
getireceği zarardan daha az olduğuna inanarak hareket etmiştir.6 

Bu kapsamda, Türkiye, Balkan ülkeleriyle ilişkilerine özel önem ver-
miştir. Balkanlarda savaş belirtileri 7 Nisan 1939’da İtalya’nın Arnavut-
luk’u işgali ile kendini göstermiştir. Arnavutluk işgali Milli Şef dönemin-
de Türk dış politikasının belirlenmesinde önemli bir etken olmuştur. Mil-
li Şef döneminde gerek tarihi ve kültürel ortak geçmişi ve gerekse akra-
balık derecesine varan köklü ilişkilerimiz nedeniyle bu dönemde Balkan-
ların kilit ülkesi Arnavutluk ile ilişkilerimizin incelenmesi gelecekte 
Türk-Arnavut politikasının belirlenmesi açısından önemli görülmüştür. 
                                                           
3 Milli Şef: Şef deyimi, Atatürk döneminde ve Atatürk için basında sık sık kullanılmıştır. 
Ayrıca Celal Bayar 1937 yılında okuduğu hükümet programında Atatürk için Şef deyimini 
sık sık kullanmıştır. Milli Şef deyimine, İnönü’nün Cumhurbaşkanlığına seçilmesinden he-
men sonra basında da rastlanılmaktadır. (Bkz. Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 
(1938-1945), Cilt: I, İstanbul, 2012, s. 169.) 
4 Ali Dikici, “Milli Şef Dönemi Laiklik Uygulamaları”, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi 
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, Sayı: 42, Ankara, Kasım 2008, s. 162; Süleyman Seydi, 
“1939-1945 Dönemi İç ve Dış Politika”, Osmanlı’dan İkibinli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi-
İç ve Dış Politika, (Editörler: Âdem Çaylak-Mehmet Dikkaya-Cihat Göktepe-Hüsnü Kaplı), 
Ankara, 2011, s. 257-258; Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-
1960), Ankara, 2004, s. 17. 
5 İnönü’nün Söylev ve Demeçleri-I (1919-1946), İstanbul, 1946, s. 330, 347-349. 
6 Raymond Cartier, İkinci Dünya Savaşı, 1. Cilt, (Yayımı Hazırlayan: Safa Kılıçoğlu), İstan-
bul, (yayım tarihi belirtilmemiştir), s. 44. 
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Arnavutluk Adının Anlamı ve Kökeni 

Arnavut adı, Arnavutların ve Bizanslıların Orta Arnavut ili için kul-
landıkları Albania kelimesinden gelmektedir.7 Ayrıca Arnavutluk adı bu 
ülkenin dilinde Kartallar Ülkesi anlamını da içermektedir.8 Arnavutların 
kökenleri M.Ö. 627-600 yıllarında Tuna nehri ile Venedik arasında yaşa-
yan İlliryalılardan gelmiştir. Heredotus, Livy, Pliniy ve Strabo gibi antik 
yazarların eserlerinde İlliryalılar, patriarkal topluluklar halinde yaşayan 
ve birbirleri ile sürekli çatışma halinde bulunan bağımsız kabileler toplu-
luğu olarak tanımlanmaktadır. Bu bağımsız kabileler topluluğunun sa-
hip olduğu soy birliğinin yanı sıra en ayırt edici özelliği ortak dillerinin 
Arnavutça olmasıdır.9 Bir başka deyişle İlliryalıların Arnavutların dedele-
ri olduklarının en somut kanıtı dilleridir.10 Sınırları içinde pek az Slav 
bulunur ve Slavlardan nefret edilir.11 

Antik İlliryalıllar arasında Arben isimli bir kabile bulunmaktadır. Ar-
navutların bir kabilesi olan Arben’in zamanla tüm Arnavutların ismi ha-
line geldiğini savunan görüşler de vardır.12 Türkçedeki Arnavut deyişi 
Arben veya Alban sözcüğünün Grekçedeki söyleniş biçiminden gelmekte-
dir.13 

Arnavutlar genellikle ataerkil bir aile yapısına sahip, uzun boylu, ka-
barık göğüslü, endamlı, sert bakışlı, atletik yapılılardır.14 Arnavutlar 
kendilerini shqiptare ve ülkelerini de Shqiperi diye adlandırırlar. Diğer 
milletler Arnavutları; Albanians, Albanais, Albaner veya Albanese diye 
çağırırlar.15 Yalnız Türkler Arnavut diye isimlendirirler.16 

Arnavutluk’un resmi dili Arnavutça olup Hint-Avrupa dil ailesinden-
dir. Arnavutça, Trakya, Latin, Slav ve Türk dillerinin karışımıdır.17 Arna-
vutça Şikumin Nehri’nin kuzeyi Gega lehçesini, güneyi ise Tosk lehçesini 
                                                           
7 Necla Atalay, “Arnavutlar ve Türk-Arnavut Münasebetleri”, Türk Dünyası Tarih Kültür Der-
gisi, Sayı: 125, İstanbul, Mayıs, 1997, s. 46. 
8 Mustafa Balbay, Balkanlar, İstanbul, 2003, s. 187. 
9 Nuray Bozbora, “Arnavutların Kökeni”, Balkanlar El Kitabı, Cilt: I, Tarih (Derleyenler: Os-
man Karatay-Bilgehan A. Gökdağ), Çorum, 2006, s. 261. 
10 Yusuf Küpeli, Tarihin İzinde Balkanlar ve ABD, Ankara, 2000, s. 9. 
11 William M. Sloane, Bir Tarih Laboratuvarı Balkanlar, İstanbul, 2008, s. 61; Hale Şıvgın, 
“Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar”, Türk Dünyası Araş-
tırmaları Dergisi, Sayı: 147, İstanbul, 2003, s. 132. 
12 Cemalettin Taşkıran, Balkanlarda İzlerimiz, Ankara, 2010, s. 55. 
13 Yusuf Küpeli, a.g.e., s. 9. 
14 Ferhat Başdoğan, “Arnavutluk ve Türkiye-Arnavutluk İlişkileri”, Stratejik Etütler Bülteni, 
Yıl: 25, Sayı: 86, Ankara, Eylül 1991, s. 63; Halil Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, İstan-
bul, 2006, s. 33. 
15 Portrait of Albania, The 8 Nentori Publishing House, Tirana, 1982, s. 27. 
16 Elez Biberaj, Albania-A Social Maverick, Colorado, 1990, s. 10-11. 
17 Halil Akman, a.g.e., s. 34; Hale Şıvgın, “Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde 
Yaşanan Siyasi Olaylar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 147, İstanbul, 2003, s. 
133. 
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konuşurlar.18 Arnavut dilinin bu lehçeleri bölge insanının karakteristik 
özelliklerini de yansıtmaktadır. Kuzeyli bir Arnavut genel olarak ağır 
başlı, karar ve uygulamalarında temkinli, inanç ve değerlerine sıkı sıkıya 
bağlı, din dâhil geleneklerine sahip çıkan bir yapıya sahiptir. Güneyli Ar-
navut ise açık görüşlü, süratle karar ve eyleme geçebilen, değişime açık, 
maceraperest ve yenilikçidir. Arnavutluk’ta fikir akımları bundan dolayı 
hep Güney Arnavutluk’tan çıkmıştır.19 

Arnavutluk’un Coğrafi ve Stratejik Konumu 

Arnavutluk, Güneydoğu Avrupa’da Balkan Yarımadası’nın batısında 
yer alan 28.748 kilometre kare yüzölçümüne sahip Balkanların en kü-
çük ülkelerinden biridir. Kuzey ve doğusunda 1204 km.lik sınırla Make-
donya, Sırbistan-Kosova, Karadağ, güneyinde 256 km.lik sınırla Yuna-
nistan ve batısında Adriyatik ve İtalya ile Oranto Boğazı ile ayrılmakta-
dır. İtalya Arnavutluk’a 100 km.den daha yakındır.20 Kuzeyden güneye 
uzunluğu 340 km., doğu-batı doğrultusunda en geniş yeri 155 km.dir.21 
Arnavutluk’un bugünkü sınırı 1913 Büyükelçiler Konferansı sonunda 
alınan kararla belirlenmiştir.22 Bu durum Birinci Dünya Savaşı’nı sona 
erdiren antlaşmaları hazırlamak için yapılan 1919 Paris Barış Konferan-
sı’nda da teyit edilmiştir.23 

Topraklarının %76,6’sı dağlık, %23,4’ü ise ovalık ve düzlüktür. Sınır-
ları çok yerde sarp ve geçilmesi güç olan dağ doruklarıyla kaplıdır. Kuzey 
kesiminde Arnavutluk Alpleri ve Drin havzası yer almaktadır. En yüksek 
yeri 2.694 metre olan Jezerku tepesidir. Tiran-Durres bölgesi dağları ve 
ovaları ile kuzey bölgeden farklıdır. Mat ırmağının aktığı çöküntü alanıy-
la kaplı, kuzey tarafı tepelik olup, Elbasan doğusunda 2.257 metreye ka-
dar yükselir. Akarsuları: Drin, Mat, İşkombi, Semedi ve Viyosa nehirleri-
dir. Drin nehrinin İşkodra’ya kadar olan kısmı dışındaki nehirler ulaşı-
ma müsait değildir. Gölleri: İşkodra, Ohri ve Pespa’dır. Arnavutluk’ta Ak-
deniz iklimi hâkim olmakla beraber, dağlık bölgelerde çok değişik iklim 
özellikleri görülmektedir. Yazları kurak, kışları bol yağmurludur. Drin 
Havzası Avrupa’nın en çok yağmur alan bölgesi olup, yüksek tepeler de-
vamlı olarak karlarla kaplıdır.24 
                                                           
18 Ahmet Kavas, “Arnavutluk”, Diyanet Aylık Dergisi, Sayı: 197, Ankara, Mayıs, 2007, s. 59; 
Ferhat Başdoğan, “Arnavutluk ve Türkiye-Arnavutluk İlişkileri”, Stratejik Etütler Bülteni, Yıl: 
25, Sayı: 86, Ankara, Eylül, 1991, s. 63. 
19 Arshi Pipa, Albanian Stalinism: İdeo-Political Aspects, New York, 1990, s. 16. 
20 Elez Biberaj, a.g.e., s. 3; Mario I. Blejer-Mauro Mecagni-Ratna Sahay-Richard Hides- 
Barry Johnston-Piroska Nagy and Roy Pepper, Ablania: From Isolation Toward Reform, Was-
hington DC, September, 1992, s. 2. 
21 Türkiye-Arnavutluk İlişkilerinin Dünü-Bugünü-Yarını, Harp Akademileri Yayını, İstanbul, 
Nisan, 1995, s. 1. 
22 Portrait of Albania, s. 19. 
23 Ferhat Başdoğan, “a.g.m.”, s. 63; Margaret Mac Millan, Paris 1919, (Çev: Belkıs Dişbu-
dak), Ankara, Ekim, 2004, s. 357. 
24 Ferhat Başdoğan, “a.g.m.”, s. 64. 
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Arnavutluk coğrafi mevki itibariyle Balkanlar için bir üs, liman, bir 
yığınak yeri ve bir giriş kapısı özelliğine sahiptir. Arnavutluk Adriyatik 
Denizi’ni kontrol edebilecek ve Orta Avrupa’nın Doğu Akdeniz ile bağlan-
tısını aksatabilecek bir konuma sahiptir.25 Jeo-politik ve askeri koşullar 
itibariyle bağımsız ve güçlü bir Arnavutluk’un varlığı, Balkanlar ve Avru-
pa için zorunludur.26 Arnavutluk coğrafyası özellikle Balkanlarda kriz 
anlarında bölgedeki dengenin sağlanmasında oldukça önemli bir geo-
stratejik ve geopolitik bir değere sahiptir.27 

Tarih İçinde Arnavutluk 

İlk Çağlardan Osmanlı Hâkimiyeti Dönemine Kadar Arnavutluk 

Arnavutların dört bin yıl önce Balkanlarda yaşayan İlliryalıların to-
runları olduğuna inanılmaktadır. İllaryalıların uzun bir süre kabileler 
halinde yaşadıktan sonra, ilk çağlarda İşkodra merkez olmak üzere İllir-
ya Devleti’ni (M.Ö. 620-600) kurdukları bilinmektedir. Roma İmparator-
luğu Arnavutluk’u fetih ettikten sonra beş yüzyıl yönetmiştir. Roma’nın 
yıkılışını müteakip Arnavutluk Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınırları 
içinde kalmış, zamanla ve sırasıyla 4. yüzyılda Goth ve Hunlar, 5. Yüzyıl-
da Bulgarlar, 6 ve 7. yüzyılda ise Slavlar, 10. yüzyılda Bulgarlar, 11 ve 
12. yüzyıllarda Normanlar ve 14. yüzyılda ise Sırplar yönetmişlerdir. 14. 
yüzyıldan sonra Arnavutluk’u Osmanlı Devleti ele geçirmiştir.28 

Osmanlı Hâkimiyeti Döneminde Arnavutluk 

Türklerin Rumeli’ye geçtikten sonra, Osmanlı idaresinde en çok dos-
tane bağlar kurup akrabalık derecesinde kaynaştıkları ve devlet yaşa-
mında da yardımlaşıp işbirliği yaptıkları ulusların başında Arnavutlar 
gelmiştir.29 Arnavutluk’a Osmanlı tarafından 1385 yılında Yıldırım Beya-
zıt zamanında başlayan fetihler 1479’da İşkodra’nın Fatih Sultan Meh-
met tarafından ele geçirilmesiyle tamamlanmıştır.30 Bir başka deyişle 
Osmanlı Devleti Arnavutluk’u 14. yüzyılın sonunda tamamıyla hâkimiye-
ti altına almış ve 1912 yılına kadar Osmanlı egemenliğinde tutmuştur. 
Bu süre içinde 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi’ne kadar herhangi bir ba-
                                                           
25 Ferhat Başdoğan, “a.g.m.”, s. 62. 
26 Necip P. Alpan, Tarihin Işığında Arnavutluk, Ankara, 1975, s. 5. 
27 Remzi Lani - Fabian Schmidt, “Albanian Foreign Policy Between Geography and History”, 
The International Spectator: Italian Journal of International Affairs, 33.2, (1998), s. 79-103; 
Türkiye-Arnavutluk İlişkilerinin Dünü-Bugünü-Yarını, Harp Akademileri Yayını, İstanbul, Ni-
san, 1995, s. 1-2. 
28 Ferhat Başdoğan, “a.g.m.”, s. 65; Mario I. Blejer, a.g.e., s. 3; Emine Altunay Şam, “Arna-
vutluk Birliği’nin Kurulması ve Derviş Paşa’nın Layihası”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 149, İstanbul, 2003, s. 202-204. 
29 Necip P. Alpan, Türkiye İle Arnavutluk’un İstiklal Savaşlarında Paralelizm Doğrultusunda 
Yaptıkları İşbirliği, (X. Türk Tarih Kongresi’nden ayrı basım), Ankara, 1994, s. 2897. 
30 Ahmet Maranki, Balkan Mezalimi, İstanbul, 1993, s. 19. 
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ğımsızlık eğilimi olmayan Arnavutlar bu savaştan sonra yapılan Ayaste-
fanos ve Berlin Antlaşmaları sonucunda Arnavutların yaşadığı topraklar 
başka devletlerin idaresine verilmiştir. 

Arnavutlar Prizen Birliği31 adıyla 10 Haziran 1878’de örgütlenmeye 
başlamışlardır. Bu toplantıda Osmanlı’dan ilk defa özerklik istenmiş-
tir.32 

Balkan Savaşları (1912-1913) Türk ve Arnavutlar arasında Balkan 
Felaketi olarak adlandırılmış, her iki ulus da bundan olumsuz bir şekil-
de etkilenmiştir. Arnavutların yaşadığı toprakların neredeyse yarısı Bal-
kan Devletleri arasında paylaşılmış, on binlerce Arnavut göçmen duru-
muna düşürülmüş ve ana yurt olarak kabul ettikleri Osmanlı toprakları-
na sığınmışlardır. Osmanlı yönetimi de bu göçmenleri Anadolu’nun çe-
şitli yerlerine yerleştirmiştir.33 

Nihayet 28 Kasım 1912’de Arnavutluk İsmail Kemal’in liderliğinde Arna-
vutluk’un değişik bölgelerinden gelen 83 delegenin bulunduğu Arnavutluk 
Ulusal Meclisi’nde bağımsızlığını ilan etmiştir.34 İsmail Kemal Bey, Sırplar 
ve Yunanlılar tarafından yok edilme tehlikesi yaşayan Arnavutların son ça-
re olarak bağımsızlık ilanına başvurduklarını açıklamıştır.35 

Londra Konferansı’yla Arnavutluk’un bağımsızlığı tanınarak sınırları 
tespit edilmiştir.36 Burada bulunan altı Avrupa devletinin kararıyla Yuna-
nistan, işgal ettiği Arnavut topraklarından çekilmesinin karşılığı olarak 
Limni, Midilli, Sakız, Sisam gibi Ege adalarını topraklarına katmıştır.37 

Arnavutlar Osmanlı Devleti’nin en üst düzeylerinde çalışmışlar, Bal-
kanlarda Müslümanlığın benimsenmesinde, yumuşak davranışlarıyla 
uzlaşmacı bir millet olmuşlardır. Osmanlıların getirdiği İslamiyet’i ço-
ğunlukla da Bektaşiliği kabullenmişlerdir.38 Osmanlı Devleti’nde Arna-
                                                           
31 Prizen Birliği: 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonunda, Arnavutluk ve Türk halklarıyla 
meskûn o zamanki Kosova, İşkodra, Manastır ve Yanya illerini kimi önemli, hayati ve strate-
jik değeri büyük yer ve yörelerin Bulgarlara, Sırplara, Karadağlılara ve Yunanlılara peşkeş 
çekmek isteyen 3 Mart 1977 günü Ayastefanos (Yeşilköy) Antlaşması ile 13 Haziran-13 Tem-
muz 1878 Berlin Kongresi kararlarını uygulatmamak maksadıyla 21 Nisan 1978 tarihinde 
kurulup 1881 yılı sonuna kadar devam eden siyasal, askeri, ulusal, kültürel, idare, ekono-
mik ve yasal bir örgüttür (Necip P. Alpan, Prizen Birliği ve Arnavutlar, Ankara, 1978, s. 3); 
Emine Altunay Şam, “Arnavutluk Birliği’nin Kurulması ve Derviş Paşa’nın Layihası”, Türk 
Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 149, İstanbul, 2003, s. 202-205. 
32 Barbara Jelavich, 18. ve 19. Yüzyıllar Balkan Tarihi I, İstanbul, 2006, s. 391-396; Nuray 
Bozbora, Osmanlı Yönetiminde Arnavutluk ve Arnavut Ulusçuluğunun Gelişimi, İstanbul, 
1997, s. 191, 205; Hale Şıvgın, “Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Si-
yasi Olaylar”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 147, İstanbul, 2003, s. 137-138. 
33 Bilgin Çelik, İttihatçılar ve Arnavutlar - II. Meşrutiyet Döneminde Arnavut Ulusçuluğu ve Ar-
navutluk Sorunu, İstanbul, 2004, s. 492. 
34 Elez Biberaj, a.g.e., s. 12; Owen Pearson, Albania and King Zog-Independence, Republic 
and Monarchy (1908-1939), London, 2004, s. 33. 
35 Avlonyalı Süreyya Bey, Osmanlı Sonrası Arnavutluk (1912-1020), İstanbul, 2009, s. 53. 
36 Banu İşlet Sönmez, II. Meşrutiyette Arnavutluk Muhalefeti, İstanbul, 2007, s. 220-223. 
37 Halil Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, İstanbul, 2006, s. 281. 
38 Elez Biberaj, a.g.e., s. 11-12. 
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vutlara, savaşma yetenekleri ve fiziksel özellikleri nedeniyle çok değer 
verilmiştir.39 

Osmanlı Devleti’nin 603 yıllık ömrünün 503 yılı Arnavutlar ile bir 
arada geçmiştir. 215 Osmanlı sadrazamlarından 33’ü Arnavut asıllı ol-
muştur. Diğer taraftan Arnavutluk da en huzurlu günlerini Osmanlı 
Devleti döneminde yaşamıştır. Arnavutluk bağımsızlığı ile kimliğini İs-
lam’a ve Osmanlılara borçludurlar.40 Arnavutlar, Balkanlarda ve Anado-
lu’da Osmanlı’nın güvenilir jandarması rolünü oynamışlardır.41 

Arnavutlar Osmanlı Sultanı II. Abdülhamit’e Arnavutluk’un Osmanlı 
Devleti’nden ayrılmak istemediklerini belirtmişlerdir. Bu talepte Arna-
vutluk’un Osmanlı’nın Rumeli’deki son toprağı olduğu ve bunun kayıp 
edilmesinin Osmanlı’nın Rumeli’de varlığının tamamen sona ermesi an-
lamına geldiğini belirtmişlerdir.42 

Arnavutlar Türklerden 1913 yılında ayrılmışlardır. 

Bağımsızlıktan İkinci Dünya Savaşı Başlangıcına Kadar Arnavutluk 

Balkan Harbi’nin Osmanlı Devleti’ne getirdiği toprak kayıplarından 
biri de Arnavutluk’un 28 Kasım 1912’de bağımsızlığını ilan etmesi ol-
muştur.43 1913’de büyük devletlerin toplandığı Londra Konferansı’nda 
Arnavutluk’un bağımsızlığı konuşulmuş ve sınırları belirlenmiştir.44 An-
cak belirlenen bu sınırlarda Arnavutluk etnik topraklarının yarısından 
fazlasını Sırbistan ve Yunanistan krallıklarına bırakmak zorunda kal-
mıştır.45 Güçlü devletler Alman Prensi Wilhelm Zu Wied’i Arnavutluk’u 
yönetmek için kral seçmiştir. Mart 1914’te Durres’a gelen Kral Wilhelm 
Zu Wied Birinci Dünya Savaşı’nın çıkması ve yerel tepkiler nedeniyle gö-
revini ancak birkaç ay yapabilmiş ve altı ay sonra önemsiz bir şahsiyet 
olarak 3 Eylül 1914’te Arnavutluk’u terk etmiştir.46 

Arnavutluk Birinci Dünya Harbi’nin başlamasıyla birlikte Yunanis-
tan, Sırbistan ve İtalyanların işgaline uğramıştır. 3 Haziran 1917’de İtal-
                                                           
39 Margaret Mac Millan, Paris 1919, (Çev. Belkıs Dişbudak), Ankara, Ekim, 2004, s. 351-352. 
40 Yusuf Küpeli, Tarihin İzinde Balkanlar ve ABD, Ankara, 2000, s. 23. 
41 Mustafa Necati Özfatura, “Tarihten Günümüze Arnavutluk ve Gerçekler”, Yeni Türkiye, 
Türk Dünyası Özel Sayısı II, Sayı: 16, Yıl: 3, Ankara, (Temmuz-Ağustos), 1997, s. 1853. 
42 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kosova Vilayeti, İstanbul, 
2007, s. 31. 
43 Süleyman Kocabaş, Son Haçlı Seferi Balkan Harbi (1912-1913), İstanbul, 2000, s. 192. 
44 Peter Bartl, Milli Bağımsızlık Hareketleri Esnasında Arnavutluk Müslümanları (1878-1912), 
(Çev. Ali Taner), İstanbul, 1998, s. 315; Necdet Hayta, Balkan Savaşlarının Diplomatik Boyutu 
ve Londra Büyükelçiler Konferansı (17 Aralık 1912-11 Ağustos 1913), Ankara, 2008, s. 142; 
L.S. Stavrianos, The Balkans Since 1453, New York, (basım tarihi belirtilmemiştir), s. 709. 
45 Necip P. Alpan, Tarihin Işığında Arnavutluk Bağımsızlığı ve Avlonyalı İsmail Kemal, Anka-
ra, 1982, s. 22; Owen Pearson, Albania and King Zog-Independence, Republic and Monarchy 
(1908-1939), London, 2004, s. 123. 
46 Captain Duncan Heaton Armstrong, The Six Month Kingdom Albania 1914, London / New 
York, 2005, s. XVI. 
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yanlar Arnavutluk üzerinde hâkimiyetlerini ilan etmişler ve ülkeyi işgal 
etmişlerdir. Söz konusu işgal 2 Ağustos 1920’ye kadar sürmüştür. Bu 
arada, Arnavutluk Ocak 1920’de Lujhnje’da bir toplantı düzenlemiş ve 
bölgesel hükümeti oluşturmuştur. Bu toplantı ülkenin özgürlük ve ba-
ğımsızlığı için silahlı mücadeleyi önermiştir.47 Arnavutluk 1920’de Millet-
ler Cemiyeti’ne kabul edilmiştir.48 

Gelecek dört yıl boyunca ülkede çok şiddetli iktidar mücadeleleri 
meydana gelmiş ve nihayetinde Yugoslavya’nın da yardımıyla 1925’te 
Ahmet Zogu ülkeyi cumhurbaşkanı olarak yönetmeye başlamıştır.49 Ah-
met Zogu ihtilal ve iktidara geldikten sonra gücünü korumak için dış 
desteği en önemli koşul olarak görmüş ve bu konuda içeride bulamadığı 
desteği İtalya’dan temin etmeye çalışmış ve bu ülkenin desteğiyle 1 Eylül 
1928’de kral olmuştur.50 Krallık 1928-1939 yılları arasında sürmüştür. 
İster Cumhurbaşkanı ister kral olsun Ahmet Zogu her zaman bir dikta-
tör ve bir despot olarak Arnavut halkı tarafından kabul görmüştür.51 

Ahmet Zogu hükümranlığını sürdürmek için ülkesini başta maden, 
bankacılık, ticaret ve tarım sektörleri olmak üzere birçok alanda İtalya’ya 
bağımlı hale gelecek bir yol haritası çizmiştir. Bu kapsamda 1926’da İtal-
yanlar ile Birinci Tiran Paktı’nı oluşturmuştur. İtalyanların verdiği borç 
para Arnavutluk’u Roma’nın ekonomik bağımlılığına sokmuştur. Bu ba-
ğımlılık daha sonra Kral Zog’un söz konusu Pakt anlaşmasını yenileme-
mesi üzerine İtalya’nın Nisan 1939’da Arnavutluk’u işgaline kadar götür-
müştür.52 

Kral Zogu döneminde dikkat çeken bir diğer konu ise Arnavutluk Or-
todoks Kilisesi 13 Şubat 1929’da istiklalini ilan etmesi ve Fener Rum 
Patrikhanesi’yle alakasını kesmesi olmuştur. Bu kararda Yunanistan’ın 
din birliği ile yakınlığı ve Patrikhanenin Ortodoks Arnavutları kendi 
emelleri doğrultusuna etkileme niyetlerinin rol aldığı düşünülmüştür. 
Çünkü Yunanistan’ın Büyük Emeli (Megalı İddia)’nin içinde Arnavutluk’-
ta bulunmuştur.53 

Türkiye’nin Paris Büyükelçiliği’nin Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 
12 Şubat 1933 tarihli raporunda İtalya’nın Arnavutluk’u ilhaka yönelik 
                                                           
47 Portrait of Albania, The 8 Nentori Publishing House, Tirana, 1982, s. 53-54. 
48 Sacit Kutlu, Milliyetçilik ve Emperyalizm Yüzyılında Balkanlar ve Osmanlı Devleti, İstan-
bul, 2007, s. 521; Ferhat Başdoğan, “a.g.m.”, s. 65-66. 
49 Portrait of Albania, The 8 Nentori Publishing House, Tirana, 1982, s. 55. 
50 Owen Pearson, Albania and King Zog-Independence, Republic and Monarchy (1908-1939), 
s. 295. 
51 Halil Özcan, Atatürk Dönemi Türkiye-Arnavutluk İlişkileri (1920-1938), Ankara, 2011, s. 
221; Elez Biberaj, a.g.e., s. 12-13; Portrait of Albania, The 8 Nentori Publishing House, Tira-
na, 1982, s. 55; Stefanaq Pollo-Arben Puto, The History of Albania from Its Origins to the Pre-
sent Day, London, 1981, s. 201. 
52 Portrait of Albania, The 8 Nentori Publishing House, Tirana, 1982, s. 56; Derek Hall, Al-
bania and the Albanians, London-New York, 1994, s. 13. 
53 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 233, Dosya No: 570, Belge No: 12. 
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yapmış olduğu plan ve uygulamalardan İngiltere ve Fransa’yı da haber-
dar ettiği öğrenilmiştir.54 21 Şubat 1933 tarihli Tiran Elçiliği’nin Türk 
Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği raporda İtalyanların Arnavutluk’un 
içinde bulunduğu mali sıkıntıları göz önüne alarak iki ülke arasında 
gümrük birliğine varılmasını teklif etmiştir.55 

17 Nisan 1933 Tiran maslahatgüzarlığının Tiran’da bulunan İtalyan 
sefirinin Arnavutluk hakkındaki düşüncesini Türk Dışişleri Bakanlığı’na 
gönderdiği bir mesajla bildirmiştir. İtalyan sefiri İtalya’nın Arnavutluk’a 
yapılan tüm yardım ve destek karşılığında ilişkilerinin gergin olduğunu, 
çünkü Arnavutluk’un İtalya’nın beklentileri yönünde davranmadığını ifa-
de etmiştir.56 

8 Aralık 1934 Arnavutluk’un Kral Ahmet Zogu kaynaklı mali duru-
mun kötüleşmesi ve bunun İtalya’dan karşılanma düşüncesinde olun-
ması doğal olarak Arnavutluk’un Türkiye dâhil diğer Balkan ülkeleriyle 
İkinci Dünya Savaşı öncesine kadar daima belirgin bir mesafe içinde ol-
masını sağlamıştır. Arnavutluk İtalya’dan mali destek aldığı sürece konu 
ister mali, ekonomik, siyasi ve barış olsun İtalya’nın onayı olmadan hiç-
bir Balkan ülkeleriyle ikili veya çoklu ilişki içerisine gireceği mümkün 
görülmemiştir.57 

Tiran Elçiliği’nin Türk Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği 6 Mayıs 1935 
tarihli yıllık siyasi raporunda Arnavutluk’un yıl içerisinde karşılaştığı en 
önemli sorunların başında mali hususların geldiği belirtilmiştir.58 

1924-1939 yılları arasında Kral Zogu yönetiminde diktatör bir rejim 
uygulanmıştır. Arnavutluk’ta, yirmi yıl boyunca 1939’da İtalyanların Ar-
navutluk’u işgali ile düzenlediği faşist partinin dışında hiçbir yasal parti-
si de olmamıştır.59 Türkiye’de bu dönemde 1925’te Terakkiperver Cum-
huriyet Fırkası ve 1930 Serbest Fırka ile iki kez çok partili sisteme geçiş 
denemesi olmuştur.60 

1930’ların sonlarında İtalya’nın en çıkarı Balkanlardaydı. İtalya nüfu-
zu bu dönemde Arnavutluk’un her yerine yayıldı, Arnavutluk’ta İkinci 
Dünya Savaşı’ndan hemen önce tüm bankalar İtalyan idi, bir tek Arna-
vut bankası bile yoktu.61 Neticede, Kral Zogu’nun umutsuz çabalarına 
                                                           
54 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 223, Dosya No: 571, Belge No: 2. 
55 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 220, Dosya No: 486, Belge No: 3. 
56 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 233, Dosya No: 571, Belge No: 9. 
57 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 233, Dosya No: 572, Belge No: 16. 
58 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 233, Dosya No: 573, Belge No: 1. 
59 Richard F. Staar, Communist Regimes in Easteren Europe, California, 1984, s. 3. 
60 H. Ayla Kılıç, “1930’larda Türk Basını/Faşizm ve Nazizm Üzerine Görüşler: Tan ve Cum-
huriyet Gazetelerinin İncelenmesi”, Murat Sarıca Anısına Sempozyum (30-31 Ocak 1993) İki 
Dünya Savaşı Arasında Avrupa ve Balkanlar İdeolojiler ve Uluslararası Politika, İstanbul, 
1994, s. 122. 
61 Gani Manelli, “Partisan Politics in World War II Albania: The Struggle For Power, 1939-
1944”, East European Quarterly, XL No. 3, September, 2006, s. 334. 
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rağmen ülke fiilen bir İtalyan toprağı oldu.62 Ancak İkinci Dünya Savaşı’-
na kadar Arnavutluk, İtalya ile Yugoslavya’nın yayılmacı baskısı altında 
kaldı.63 

Arnavutluk’un İkinci Dünya Savaşı’na Girmesi Öncesi 
Osmanlı Devleti’yle İkili İlişkiler (1912-1939) 

Arnavutluk 1912’de bağımsız bir devlet olduktan sonra gerek Osman-
lı Devleti’yle ve gerekse genç Türkiye Cumhuriyeti ile ikili ilişkiler çok iyi 
bir dostluk havası içinde devam etmiştir. Bu dostlukta hiç şüphesiz 
uzun yıllar birlikte yaşama, kültür ve din birliği, Türkiye’de yaşayan bir 
kısım Arnavutlarla, Yıldırım Beyazıt zamanında Arnavutluk’a yerleştiri-
len Saruhan Türkmenlerinin de büyük etkisi olmuştur.64 

Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Türkiye ve Arnavutluk 
benzer kaderi paylaşmış olmasına rağmen her iki ülkenin takip ettikleri 
politikalar birbirinden farklı olmuştur. Arnavutluk, işgallerden kurtula-
bilmek için İtalya nüfuzu altında milli bir kongre toplarken Türk Milli Mü-
cadelesi’nin lideri Mustafa Kemal Paşa, Samsun’a çıkarak tam bağımsızlık 
esasına dayalı milli bir devlet kurmayı kendine amaç edinmiştir.65 

Türkiye’de Kurtuluş Savaşı esnasında yapılan Erzurum ve Sivas 
kongreleri gibi Arnavutluk’un kurtuluşunda da benzer şekilde bir kongre 
de Arnavutluk’ta Luşnya’da (21 Ocak 1920) yapılmıştır. Bununla birlikte 
Türkiye’de yaşayan Arnavutlar Luşnya Kongresi’nden on ay önce Arna-
vut Teavün Cemiyeti’ni kurarak Arnavut milli davasına sahip çıkmak is-
temişlerdir.66 

Arnavutluk, 1920 Milli Ankara Hükümeti’ni ilk tanıyan ülke olmuş ve 
hemen siyasal, kültürel ilişkiler kurulmuştur. Anadolu ve Arnavutluk iş-
gal altında iken Türk ve Arnavutluk milliyetçileri de ülkelerinin işgalden 
kurtarılabilmesi için 1920 yılında çareler aramaya başlanmıştır. 

İlk olarak Türkiye’den Arnavutluk’a Eylül 1920’de Albay Hamdi Bey 
gitmiştir. Daha sonra Arnavutluk hükümeti, Emekli Erkânı Harp Mirala-
yı Selahattin Bey’e Harbiye Nazırlığı görevini teklif etmiştir. Selahattin 
Saip Bey de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümet başkanı Mustafa Ke-
mal Paşa’nın onayı ile bu görevi kabul ederek 1921 Ocak ayının başında 
Arnavutluk’a gitmiştir. 

İki Dünya savaşı arasındaki dönemde Türk dış politikasının temel 
eğilimi, Lozan Antlaşması ile oluşan mevcut durumun devam ettirilmesi 
                                                           
62 Andrew Baruch Wachtel, Dünya Tarihinde Balkanlar, (Çev. Ali Cevat Akkoyunlu), İstan-
bul, 2009, s. 123. 
63 Dritan Egro, “Arnavutluk Yoksulluk Kıskancında”, Birikim Aylık Sosyalist Kültür Dergisi, 
İstanbul, (Mart) 1997, s. 22. 
64 Ferhat Başdoğan, “Arnavutluk ve Türkiye-Arnavutluk İlişkileri”, Stratejik Etütler Bülteni, 
Yıl: 25, Sayı: 86, Ankara, Eylül, 1991, s. 72. 
65 Halil Özcan, Atatürk Dönemi Türkiye-Arnavutluk İlişkileri (1920-1938), Ankara, 2011, s. 33. 
66 Halil Özcan, a.g.e., s. 44-50. 
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yönünde olmuş ve böylece Türkiye, Avrupa’da savaş sonrası oluşan den-
geyi sürdürmeye çalışan devletlerin çabalarına katkıda bulunmuştur. 

Lozan Antlaşması’ndan sonra, Türkiye’nin gerek komşu devletler, ge-
rekse Balkan ve Orta Doğu devletleri ile kurmaya çalıştığı yakın ilişkiler, 
mevcut durumun kabulünü ve sürdürülmesini amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda Lozan sonrası, Türk dış politikasının temel amacı bir yandan, 
Türkiye’ye yenebilecek olası bir askeri müdahaleye karşı Türkiye’nin et-
rafında ortak bir güvenlik sistemi oluşturmak, diğer taraftan da uluslar-
arası ilişkilerde mevcut sorunları barışçı yollardan çözüm bulmaktır.67 

1922’den 7 Nisan 1939 tarihine kadar ki sürede Arnavutluk’ta hâkim 
karakter Ahmet Zogu olmuştur. Söz konusu süreçte Ahmet Zogu içişleri 
bakanlığı, cumhurbaşkanlığı ve kral olarak söz konusu hâkimiyetini 
sürdürmüştür.68 

15 Aralık 1923’te Ankara’da imzalanmış olan Türkiye-Arnavutluk 
Dostluk Antlaşması, Türk-Arnavut ilişkilerini daha cumhuriyetin ilk yıl-
larında itibaren gelişeceğinin işaretini vermiştir. Söz konusu antlaşma 
yeni Arnavutluk Devleti’nin diplomatik tarihinde ilk dostluk antlaşması 
olup Diplomatik İlişkiler Kurma Antlaşması, Konsolosluk Antlaşması ve 
Yurttaşlık Antlaşması diye üç antlaşmayı bünyesinde bulundurmuş-
tur.69 Nitekim 1926’da karşılıklı olarak büyükelçi atanması yapılmış ve 
ilk Türk elçisi olarak Tahir Lütfi Tokay, Tiran’a atanmıştır. Arnavutluk 
ise Ankara’ya elçi olarak Rauf Fisto’yu göndermiştir.70 

Atatürk Tiran’a atanan ilk Türk Büyükelçisi’ne Türk-Arnavut ilişkileri 
konusunda şu tavsiyede bulunmuştur: “Arnavutluk halkını seviyoruz, 
kardeş sayıyoruz. Onun devlet ve ulus olarak güçlenmesini ve ilerlemesini 
ciddi ve kesin bir şekilde istiyoruz. Balkanlarda hak ettiği konumu bağım-
sız ve sağlam bir biçimde kazanmasını arzuluyoruz.” Bu konu Türkiye ile 
Arnavutluk arasındaki siyasi ilişkilerin temelini teşkil etmiştir.71 

Cumhurbaşkanı Ahmet Zogu İtalya’ya tek yanlı bağlanma sonucunda 
kendisine gösterilen bütün tepkilere rağmen 1 Eylül 1928’de İtalya’nın 
desteği ile krallığını meclise onaylatmıştır. Türkiye kamuoyu, cumhur-
başkanı ve hükümeti, Zogu’nun kral olmasına çok sert tepki göstermiş, 
Tiran Elçisi Tahir Lütfi Bey’i Ankara’ya çağırmıştır. Arnavutluk’taki rejim 
                                                           
67 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Cilt: I, İstanbul, 2012, s. 229. 
68 Tom Winnifrith, Perspectives on Albania, New York, 1992, s. 115. 
69 Gazmend Shpuza, “Atatürk ve Arnavutluk-Türkiye İlişkileri”, Atatürk Yolu Dergisi, Yıl: 6, 
Cilt: 3, Sayı: 11, Ankara, Mayıs 1993, s. 311-322; Anila Polat, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Ku-
rulduğu Yıllarda Arnavutluk Cumhuriyeti İle İlişkileri (1920-1938)”, Hacı Bektaş Veli Araştır-
ma Dergisi, Ankara, Bahar 2005/33, s. 169; Tayfun Atmaca, Krallıktan Cumhuriyete Tarihte 
İz Bırakan Dostluğun Mimarları Zogu ve Atatürk, Ankara, 2007, s. 94. 
70 Selma Yel, “Atatürk ve İnkılâplarının Arnavutluk’taki Tesirleri”, Atatürk Araştırma Merke-
zi Dergisi, Cilt: XIX, Sayı: 55, Ankara, Mart 2003, s. 109; Halil Özcan, Atatürk Dönemi Türki-
ye-Arnavutluk İlişkileri (1920-1938), Ankara, 2011, s. 207; Tayfun Atmaca, a.g.e., s. 98. 
71 TBMM Tutanak Dergisi-Söylevler/Demeler (12 Şubat 1998), Dönem: 20, Cilt: 45, Birleşim: 
54, s. 102 (Arnavutluk Cumhurbaşkanı Rexep Meidani’nin, Genel Kurul’a yaptığı konuşma.) 
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değişikliğini tüm devletler tanırken millet egemenliğine dayanan siyasi 
rejimini kuran Türkiye Cumhuriyeti, bu rejimi tanımamıştır. Hatta Cum-
hurbaşkanı M. Kemal Atatürk, Kral Zogu’nun halkına ihanet etmekle 
suçlamıştır.72 

Bu nedenle Atatürk’ün Cumhuriyetçi Türkiye’si ile Arnavutluk ara-
sındaki ilişkiler bu üç yıllık bir sürede zayıflamıştır. Bu kapsamda, 1 
Ekim 1928’de Tiran Büyükelçiliği’nin T.C. Dışişleri Bakanlığı’na gönder-
diği raporunda Tiran’da Mustafa Kemal Atatürk ve bazı Türk komutala-
rının resimlerinin Arnavutluk hükümet binalarından toplandığı, Türk 
basınının Arnavutluk’a sokulmadığı bildirilmiştir.73 Ayrıca bu gerginliğin 
basında yansıdığı görülmüştür. Bu meyanda Durres’ta çıkan Shekulli i 
Ri (Yeni Yüzyıl) gazetesi Atatürk’ün Gazi Mustafa Kemal tarafından Nu-
tuk, Ankara 1927 kitabını bölüm bölüm yayınlıyorken söz konusu yayım 
hemen durdurulmuştur.74 

1930’lu yıllara doğru İtalya’nın Akdeniz’de yeniden yayılmacı ve sal-
dırgan politika takip etmeye başlaması ile birlikte aralarındaki nüfus 
mübadelesi ve diğer ihtilaflarını çözüme kavuşturan Türkiye ve Yunanis-
tan’ın girişimiyle Balkan konferansları toplanmaya başlamıştır. Bu sü-
reçte İtalya ile ilişkileri zayıflamaya başlamış olduğu için Arnavutluk da 
Balkan konferanslarına katılmıştır. Bu katılım iki ülke ilişkilerinin yeni-
den başlamasına vesile olmuştur.75 Bununla birlikte Arnavutluk Balkan 
devletlerinden İtalya’dan aldığı borç ve ekonomik desteği bulamamıştır. 
Bu ise Arnavutluk’u İtalya’ya doğru daha da itmiştir. Arnavutluk’un İtal-
ya’ya yaklaşması Balkan Paktı’ndan uzaklaşmasına sebep olmuştur.76 

1931 yılının ikinci yarısında görülen yeni Arnavutluk-Türk yakınlaş-
masını belirleyen etken, Ankara’da aynı yılın Ekim ayında yapılan ve bir 
Arnavut heyetinin de katıldığı Balkan Konferansı da yeni yakınlaşmaya 
hizmet etmiştir, ama bu dostça hava daha fazla sürmemiştir.77 

Arnavutluk’ta Ergeri’de yayımlanan Demokrasiye gazetesinin 22 Mart 
1932 tarihli nüshasında İyi Türkiye başlıklı bir makale yazılmıştır. Jön 
Türkler üzerinden Türkiye aleyhine düşünceleri yayan kimselere hitaben 
yazılan söz konusu makalede Mustafa Kemal Atatürk’ün yaptığı Türk İn-
                                                           
72 Halil Özcan, a.g.e., s. 326; Bernd Jürgen Fischer, King Zog and the Struggle For Stability 
in Albania, New York, 1984, s. 148; Owen Pearson, Albania and King Zog-Independence, Re-
public and Monarchy (1908-1939), London, 2004, s. 302; Tayfun Atmaca, a.g.e., s. 98. 
73 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 233, Dosya No: 570, Belge No: 11; Gazmend Shpuza, 
“Atatürk ve Arnavutluk-Türkiye İlişkileri”, Atatürk Yolu Dergisi, Yıl: 6, Cilt: 3, Sayı: 11, Anka-
ra, Mayıs 1993, s. 315-318. 
74 Anila Polat, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulduğu Yıllarda Arnavutluk Cumhuriyeti İle 
İlişkileri (1920-1938)”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara, Bahar 2005/33, s. 174. 
75 Halil Özcan, a.g.e., s. 326. 
76 Halil Özcan, a.g.e., s. 327. 
77 Gazmend Shpuza, “1936 Yılının Başlangıcında Arnavutluk-Türkiye İlişkileri”, Beşinci 
Uluslararası Atatürk Kongresi (8-12 Aralık 2003-Ankara), Bildiriler, Cilt: I, Ankara, 2003, s. 
379; Tayfun Atmaca, a.g.e., s. 100. 
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kılâbı’na duyulan hayranlığı anlatmış, Türk İnkılâbı’nın gelişmekte olan 
ülkelere örnek teşkil etmesini yürekten kabullenmiş ve hala Arnavutluk’-
ta Yeni Türkiye’yi ve Türk İnkılâbı’nı anlamayan kimselerin bulunmasın-
dan duyduğu endişeyi dile getirmiştir.78 

Türkiye’nin Tiran Maslahatgüzarlığının Arnavutluk Dışişleri Bakanı 
Cafer Bey Villa’nın yabancı görev şefleri ile yapmış olduğu toplantıya 8 
Şubat 1933’de katılmasını müteakip Türk Dışişleri Bakanlığı’na gönder-
diği mesajda Arnavut Bakan’ın Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinin sadece 
hissiyata dayanmadığını, aksine her iki ülkenin ortak menfaatleri esas 
alındığını belirttiğini ve Türkiye’nin ilerlemesini örnek aldıklarını da 
açıkladığı beyan edilmiştir. 

Mustafa Kemal Atatürk, Balkan Birliği hakkında: 

“Balkanlıların istikbali birlik ve beraberliklerine bağlıdır. Çok çalışkan 

olan bu mert insanlar, aralarında hiçbir kuvvetin silemeyeceği müşte-

rek vasıflara, hiçbir ihtirasın unutturamayacağı müşterek menfaatlere 

maliktir. Balkanlılar, beraber yürümesini öğrendikleri nispette kendile-

rine ve insanlığa daha faydalı olmaya muvaffak olabilirler.”79 

diyerek birliğin önemine değinmiştir. 
Türkiye’nin Alman ve İtalyan kaynaklı tehlikeleri ileriden karşılamak 

ve Balkanlarda barışın sağlanması için öncülük ettiği bu çalışmalar 9 
Şubat 1934’de bir anlaşma ile sonuçlanmıştır. Türkiye’nin Balkan Birliği 
kurulmasındaki temel amacı, bir yandan, Balkanlar’da değişimci, yayıl-
macı bir politika izleyen Bulgaristan’a karşı bir güvenlik hattı oluştur-
mak, diğer yandan da Balkanlar’a yönelebilecek bir saldırıya karşı, diğer 
Balkan devletleri ile birlikte topluca karşı koyabilmek olmuştur. 

Balkan Paktı 9 Şubat 1934’te Türkiye, Romanya, Yugoslavya ve Yu-
nanistan dışişleri bakanlarının Belgrat’ta imzaladığı antlaşma ve ek pro-
tokol ile oluşturulmuştur. Türkiye, Balkan Antantı’nı, mihver güçlerinin 
Balkanlar’daki yayılma amaçlarına karşı, ortak bir güvenlik sistemi ola-
rak görmüştür.80 Bu antlaşma ve ek protokolün ilk maddesinde taraflar 
kendilerinin Balkan sınırlarını karşılıklı olarak yani bir dış saldırıya kar-
şı (Bulgaristan kasıt ediliyor) güvence altına almıştır. Aslında Mustafa 
Kemal Atatürk bu sınırların Balkanların içinden olduğu kadar dışından 
da (İtalya ve Almanya’yı kasıt ediyor) gelebilecek bir saldırıya karşı da 
korunmasını istemiş, ama bunu kabul ettirememiştir. 

TBMM’nin 1 Kasım 1934’de açılış konuşmasında Mustafa Kemal Ata-
türk Balkan antlaşmasını Balkan devletlerinin birbirlerinin varlıklarına 
özel saygı beslemesini göz önünde tutan mutlu bir belge olarak nitele-
                                                           
78 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 233, Dosya No: 570, Belge No: 19. 
79 Cumhuriyet Gazetesi, 22 Şubat 1939, s. 1, 9. 
80 Cemil Koçak, a.g.e., s. 295. 
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miştir.81 Balkan Paktı’nın gizli protokolüne göre amaç Balkan sınırları-
nın güvenliğini başka bir Balkan devletinden, yani Bulgaristan ve Arna-
vutluk’tan gelebilecek saldırılara karşı korumak olmuştur. 

9 Şubat 1934’te Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasın-
da kurulan Balkan Antantı, bu amaçlardan yalnızca ilkine çözüm getir-
miş, fakat Balkanlar’a, Balkan devletleri dışından gelebilecek bir askeri 
müdahale olasılığına karşı herhangi bir önlem öngörmemiştir. Bu konu, 
aslında Balkan Birliği’nin zayıf noktasını oluşturmuştur. 

Antlaşmaya göre, imzacı devletler, yalnızca ortak sınırları garanti altı-
na alıyorlardı. Bu durumda, bir Balkan devletinin, uygulamada Bulga-
ristan’ın, diğer bir Balkan devletine saldırısı halinde toplu bir hareketi, 
toplu bir karşı koymayı gerektiren ittifak, Balkan dışı devletlerin Balkan-
lar’a yönelik olası bir askeri müdahalesine karşı herhangi bir askeri ön-
lem öngörmüyordu. Balkan Paktı, 1941 yılında Almanya’nın Balkanları 
tamamı ile işgal etmesi ile sona ermiştir.82 

Türkiye, bütün çabalarını karşın, ittifakın bu açık kalan kapısına ka-
patamamıştı. Oysa Türkiye’nin Balkan Antantı’nın kuruluşundaki ilk 
amacı, Balkanlar’a, bu arada Türkiye’ye karşı olası bir İtalyan askeri 
müdahalesine, İtalya’nın83 Balkanlar’daki yayılmacı ve saldırgan politika-
sına karşı, Balkan devletlerinin toplu ve birlikte hareketini sağlamaktı. 

Diğer yandan, yine Balkan devletleri olan Arnavutluk ve Bulgaristan 
Balkan Antantı’na katılmamışlardı. Çünkü Bulgaristan, Balkanlar’da de-
ğişimci ve yayılmacı bir politika izliyor, komşularından, Yunanistan ve 
Romanya’dan bazı toprak taleplerinde bulunuyordu. Arnavutluk ise bü-
yük ölçüde İtalya’nın vesayeti altındaydı.84 

6 Haziran 1938’de Arnavutluk Hükümeti, İstanbul Başkonsolosu Asaf 
Caculi’yi Ankara Elçiliği’ne tayin için uygunluk talebinde bulunmuştur.85 

1 Kasım 1938, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Ke-
mal Atatürk 1 Kasım 1938 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde 
yapmayı planladığı konuşma metnini Celal Bayar’a Meclis’te okuması 
için vermiştir. Söz konusu konuşmada Atatürk, Balkan barışına ağırlıklı 
olarak değinmiştir. Balkan devletlerinin birbirleriyle yakınlaşmalarını ge-
lecekteki barışa da umut verebileceğini belirtmiştir.86 
                                                           
81 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 25, Devre: IV, İçtima: 4. 
82 Sinan Akşin-Melek Fırat, “İki Savaş Arası Dönemde Balkanlar”, Ortadoğu ve Balkan İnce-
leme Vakfı Yayını Balkanlar, İstanbul, 1993, s. 121-124. 
83 Türk-İtalya İlişkileri: Türk-İtalyan ilişkileri, 30 Mayıs 1928 tarihinde imzalanan Hakem, 
Âdemi Tecavüz ve Bitaraflık (Tarafsızlık, Saldırmazlık, Uzlaşma ve Adli Tesviye) Antlaşması’-
na karşın, iki savaş arası dönemde hiçbir zaman düzelmeyecek ve İtalya’nın Kuzey Afrika, 
Orta Doğu ve Akdeniz bölgesinde izlediği yayılmacı ve saldırgan dış politika nedeniyle, Tür-
kiye, İtalya’dan her zaman çekinecektir. (Bkz. Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi 
(1938-1945), Cilt: I, İstanbul, 2012, s. 231.) 
84 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Cilt: I, İstanbul, 2012, s. 230-231. 
85 BCA, Fon Kodu: 03010, Kutu No: 131, Dosya No: 938, Belge No: 14. 
86 TBMM Zabıt Ceridesi, Cilt: 27, (1 Kasım 1938), Devre: V, İçtima: 3. 
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Arnavutluk Kralı’nın İtalyan lider Mussolini ile iyi ilişkileri, aynı yıl-
larda Mussolini ile Atatürk arasındaki gerginlik de bu ilişkilerin zaman 
zaman kesintiye uğramasına sebep olmuştur. Çünkü Mussolini aynı yıl-
larda Türkiye’den toprak talebinde bulunan konuşmalar yapmış ve Tür-
kiye Mussoloni’yi protesto etmiştir.87 

İtalyan Başbakanı Mussoloni Ahmet Zogu’nun krallığını ilan etmesin-
den sonra 6 Nisan 1939’da Arnavutluk’u işgal etmiş ve imzaladığı seri 
antlaşmalar ile ülkeyi himayesi altına almıştır. Arnavutluk, İtalya’nın iş-
galine uğradığında Türkiye önemli bir meseleyle karşı karşıya kalmıştır. 
Çünkü İtalya bu defa Balkanlarda Arnavutluk ile yetinmeyeceğini göster-
miştir. Ancak daha da önemlisi İtalya ve Almanya Türkiye’nin güvenlik 
bölgesi olarak kabul ettiği Balkanlara birlikte girerek istilacı politikaları-
na devam etmişlerdir.88 

Arnavutluk’un İtalya ile olan bağımlı ilişkilerinden dolayı katılmadığı 
bu anlaşma Romanya’nın Almanya ve İtalya’nın Yunanistan ile oluştur-
duğu yakınlaşmadan dolayı uzun ömürlü olmamış ve nihayetinde Ekim 
1940’da İtalya’nın Yunanistan’ı işgali ile anlamını yitirmiştir.89 İtalya et-
kisinde olan Arnavutluk ve Bulgaristan’ın bu antanta üye olmamasının 
da olumsuz yönde etkilediği kabul edilmiştir.90 

İkinci Dünya Savaşı’nda Türk-Arnavutluk İlişkileri (1939-1945) 

Arnavutluk, İkinci Dünya Savaşı başlangıcında İtalyanlar, ortalarında 
ise Almanlar tarafından işgal edilmiştir. Arnavutlar bu dönemde Nasyonal 
Sosyalizmin taraftarları olmasına rağmen Mussolini’nin faşizminden çeki-
nilmektedir. Çünkü Mussolini Ege Denizi ve Adalarla ilgili hayalleri bulun-
maktadır.91 Komünist Partisi lideri Enver Hoca’nın etrafında toplanan Ar-
navut Direniş Hareketi Yugoslavya’nın da desteğini alarak kurtuluş müca-
delesini gerçekleştirip 28 Kasım 1944’te bağımsızlıklarını yeniden elde et-
mişlerdir. Ocak 1945’te Arnavutluk Halk Cumhuriyeti ilan edilmiştir.92 Bu 
döneminde Türk dış politikasının temellerinden birini Balkan milletlerinin 
istiklalinin muhafaza edilmesi teşkil etmiştir.93 Milli Şef döneminde Arna-
vutluk dış ilişkilerinde Yugoslavya’ya öncelik vermiştir.94 
                                                           
87 Anila Polat, “Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurulduğu Yıllarda Arnavutluk Cumhuriyeti İle 
İlişkileri (1920-1938)”, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara, Bahar 2005/33, s. 176. 
88 Necla Atalay, “Arnavutlar ve Türk-Arnavut Münasebetleri”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 125, Mayıs 1997, s. 48. 
89 Osman Metin Öztürk, “Türk Dış Politikasında Balkanlar”, Balkan Diplomasisi, (Derleyen-
ler: Ömer E. Lütem, Birgül Demirtaş Coşkun), Ankara, 2001, s. 10-11; Bernd Jürgen Fisc-
her, King Zog and the Struggle For Stability in Albania, New York, 1984, s. 222. 
90 Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), Ankara, 2007, s. 103. 
91 Raymond Cartier, İkinci Dünya Savaşı, Birinci Cilt, Yayımı Hazırlayan: Safa Kılıçoğlu, İs-
tanbul, (yayım tarihi belirtilmemiştir), s. 44. 
92 Ahmet Kavas, “Arnavutluk”, Diyanet Aylık Dergisi, Sayı: 197, Mayıs 2007, s. 60. 
93 İnönü’nün Söylev ve Demeçleri I (1919-1946), İstanbul, 1946, s. 358. 
94 Tom Winnifrith, Perspectives on Albania, New York, 1992, s. 125. 
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Bu ilişkilerin tarihçesine bakılacak olursa: 

İkinci Dünya Savaşı Başlangıcında  
Türk-Arnavutluk Siyasi İlişkileri (1939-1940) 

Milli Şef döneminde Türkiye-Arnavutluk ilişkilerinde kilit rol oynayan 
iki şahsiyet olduğu görülmüştür. Bunlar, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 
ile Arnavutluk Komünist Parti Başkanı Enver Hoca olmuştur. Her iki ül-
kede bu liderler mutlak otoriteye sahip olmuşlar ve hem iç siyasette ve 
hem de dış siyasette mevcut hükümetlere rağmen kendi kararlarının uy-
gulamasını sağlamışlardır. 

İtalya’nın Arnavutluk ve Yunanistan’ı İşgali ve Türkiye’nin 
Tepkisi 

İkinci Dünya Savaşı’nda Arnavutluk’u 1939’da faşist İtalya ve 1943’te 
Nazi Almanya işgal etmiştir. 1922’de İtalya’da kurulan faşizm ile 1933’te 
Almanya’da kurulan Nazizm karakteristik özelliği bakımından birbirleri-
ne çok benzemekteydiler. Her ikisinde katı bir parti diktatörlüğü, muha-
lefetin zorla bastırılması, ekonominin sıkı bir devlet kontrolünde olması, 
saldırgan milliyetçilik, ırkçılık ve askerleşme bulunmaktaydı. 

İtalya’nın Arnavutluk’a Saldırması ve İşgali 

İtalya 1927 yılında İtalya-Arnavutluk Antlaşması’nın Arnavutluk’a bir 
karşı yabancı tehlike olduğu takdirde bu memlekete İtalyan askeri yar-
dımda bulunacağı hakkındaki maddesine dayandırarak 7 Nisan 1939’da 
Arnavutluk’u 170 harp gemisi ve 35 bin askerle üç günde işgal ettiğin-
de95, bu ilhak uluslararası çevrelerde çok fazla heyecana sebep olmamış-
tır.96 Bu işgalde İtalyanların maksadı öncelikle Adriyatik Denizi’ni bir 
İtalyan gölü haline getirmek ve böylece Balkanlara girerek Berlin-Roma 
mihverinde kendisine Balkanlardan düşen payı almaktır.97 

Türkiye söz konusu işgalden zaten 12 Adaları işgal ettikleri için kom-
şu olduğu İtalya’dan güvenliği açısından çok tedirgin olmaya başlamak-
taydı. İtalya bu davranışıyla Türkiye’nin güvenlik bölgesine ayak başmış 
olmaktaydı.98 İtalya büyük devletler arasında Türk toprakları üzerinde 
emelleri olan tek devlet olarak görülmekteydi.99 
                                                           
95 Gani Manelli, “Partisan Politics in World War II Albania: The Struggle For Power, 1939-
1944”, East European Quarterly, XL No. 3, September 2006, s. 335. 
96 Barbara Jelavich, 20. Yüzyıllar Balkan Tarihi II, İstanbul, 2006, s. 230; Cumhuriyet Gaze-
tesi, 5 Nisan 1939, s. 1, 7; Cumhuriyet Gazetesi, 8 Nisan 1939; Tan Gazetesi, 5 Nisan 1939, 
s. 1, 10. 
97 Tan Gazetesi, 20 Nisan 1939, s. 1. 
98 Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), (1939-1945 Dönemi Ahmet Şükrü Esmer-Oral 
Sander), Ankara, 1996, s. 138. 
99 Türk Dış Politikası, (Editör: Baskın Oran), Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, 
Yorumlar, (1919-1980), Cilt: I, İstanbul, 2009, s. 415. 
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Türk Hariciye Vekâleti Siyasi Müşaviri Numan Menemencioğlu da Ar-
navutluk’ta gereğinden fazla sayıda ve ihtiyacın üzerinde İtalyan askeri 
bulunduğunu ifade etmiştir.100 

İtalya’da Mussoloni Akdeniz’i kendi hayat sahası olarak kabul etmek-
te ve Adriyatik ise kendi iç denizi olarak görmekteydi. İtalya Arnavut-
luk’u işgalinde Yugoslavya üzerinde bir tesir icra etmek ve bu suretle 
Yugoslavya’nın İngiliz emniyet planına iştirakine mani olmak ve Yugos-
lavya, Polonya, Romanya, Türkiye ve diğer devletler arasında yapılması 
düşünülen ittifaka iştiraki ret etmeye mecbur bırakmaktı.101 

İtalya’nın Balkanlar’a doğrudan adım atması, Türkiye tarafından, 
İtalya’nın yayılma planlarını bizzat kendisine karşı uygulamaya koyduğu 
biçiminde değerlendirilmiştir. Arnavutluk’un işgalinin Çekoslovakya’nın 
işgalinden hemen sonra olması da, bu konuda bir Alman-İtalyan işbirliği 
olduğu yolundaki kuşku ve endişeleri daha da güçlendirmiştir. Türkiye, 
kendisine yönelmiş İtalyan tehdidinin ardında ve/veya yanında Alman-
ya’nın olduğunun farkına varmıştır. Almanlar söz konusu işgali takdir 
etmiş ve ayrıca, Balkan Antantı’nın bu tehdide karşı koyma gücünde ol-
madığı da ifade edilmiştir.102 

Türk Başvekil Refik Saydam, İtalya’nın Arnavutluk’u işgalinin, Türki-
ye’nin gözünde, Almanya’nın İtalya’nın yanında ve Türkiye’ye karşı bir 
tutum aldığını gösterdiğini ifade etmiştir.103 Refik Saydam, “Bütün devlet-
lere karşı beslediğimiz bitaraflık ihlal edilmek teşebbüsüne maruz kalma-
dıkça memleketimizin hayat ve refahını tehlikeye atabilecek hareketler ol-
mayacaktır.” demiştir.104 

Bu durumda Türkiye’nin önünde iki seçenek bulunuyordu: Ya o za-
mana kadar izlediği tarafsızlık/askeri ittifaklara katılmama politikasını 
sürdürerek, yakın tehlikeyi tek başına karşılayacak ya da mihvere karşı 
olan diğer devletler grubuna katılacaktı. 

Arnavutluk’un işgali, Türkiye açısından, Türk dış politikasının ana 
öğesi olan tarafsızlık/askeri bloklardan uzak kalma ilkesinin ciddiyetle 
yeniden tartışılmasını ve üzerinden bir karara varılmasını acil hale geti-
riyordu. Asım Us, günlüğüne, tam da bu sırada, şu notu tutmuştur: 

“İtalya, Arnavutluk’u işgal ederek, Balkan Birliği’ne karşı suikast vazi-
yeti almakla, bu düşmanlığı açığa vurmuştur. İtalya’nın Arnavutluk’u iş-
galini tasvip eden Almanya’da bu düşmanlığa iştirak etmiştir.”105 

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde 
görevli olan Hans Kroll hazırladığı raporda, İtalya’nın Arnavutluk’u işgali 
                                                           
100 Cemil Koçak, a.g.e., s. 381. 
101 Tan Gazetesi, 5 Nisan 1939, s. 10. 
102 Tan Gazetesi, 7 ve 8 Nisan 1939, s. 1. 
103 Cemil Koçak, a.g.e., s. 360. 
104 Tan Gazetesi, 11 Nisan 1939, s. 1. 
105 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Cilt: I, İstanbul, 2012, s. 242-243. 
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ile Türk dış politikasında kesin bir değişiklik yapıldığını ifade etmiştir. 
Ankara’nın İtalya Arnavutluk’a saldırısını bir son değil, aksine, bir baş-
langıç olduğu görüşendeydi. İtalyan saldırısı, Türkiye’ye göre, gerçekte 
Ege Denizi’ne ve Balkanlar’a yönelik yeni bir saldırı hareketinin başlan-
gıcıydı.106 

İngiltere İtalyanları Arnavutluk’u işgal etmesi hususunda ihtarda bu-
lunmuş, Akdeniz’deki vaziyetin değişmesi durumunda harbin çıkacağını 
belirtmiştir.107 

İtalya; Mussoloni’nin Akdeniz’i kendi hayat sahası olarak görmesi, 
Adriyatik’te bir Alman nüfuzunu istememesi nedeniyle işgal ettiği düşü-
nülmüştür. Çünkü Almanlar Çekoslovakya’yı işgal etmiş, Macaristan’ı 
ekonomik olarak kendine bağlamış, Romanya ile güçlü ekonomik ilişki-
ler kurmuştu. İtalya söz konusu işgalde Orta Avrupa’da nüfuzunu kayıp 
etmeye başlamıştı. Böylece anılan denge sağlanacaktı.108 Ayrıca İtalyan-
lar Arnavutluk’u işgal etmekle Balkan Yarımadası’na bir köprübaşı ku-
rarak yerleşmişler ve Adriyatik Denizi’ne hâkim olmaya çalışmışlardır.109 

Mussoloni ordularıyla Arnavutluk’u çiğneyerek eski Romalıların yolu-
nu ve siyasetini takiben gözlerini Türkiye’ye dikmiştir. Türkiye Cumhuri-
yeti Mussolani ordularına karşı başta Trakya bölgesi olmak üzere yur-
dun birçok yerinde askeri tedbirler almıştır.110 

Bununla birlikte, Balkan Paktı üyeleri olarak Yugoslavya, Romanya 
ve Yunanistan birbiri ardı sıra işgali sözde kınamış, ancak etkin bir ön-
lem almamışlardır. Ancak Türkiye bu durumu şiddetle kınamış ve Kral 
Zogun feragati dışında kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtmiş-
tir.111 İngiltere cılız bir protesto yapmış, ABD ise ertesi yıl Tiran’daki dip-
lomatik temsilciliklerini kapatmış, diğer Avrupa ülkeleri ise aktif olarak 
karşı koyma yerine sadece üzüntülerini belirtmişlerdir.112 

İtalya’nın Arnavutluk’u işgali ile bu ülke adeta İtalya’nın Balkanlarda 
gerçekleştirmeyi düşündüğü müteakip saldırılar için bir silah deposu 
haline gelmiştir.113 İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasının hemen ardın-
dan 6 Eylül 1939’da Romanya, Yugoslavya ve Bulgaristan tarafsız kalır-
                                                           
106 Cemil Koçak, a.g.e., s. 366. 
107 Tan Gazetesi, 12 Nisan 1939, s. 1. 
108 Tan Gazetesi, 8 Nisan 1939, s. 10. 
109 Cumhuriyet Gazetesi, 5 Nisan 1939, s. 7; Cumhuriyet Gazetesi, 8 Nisan 1939, s. 8. 
110 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: 15, Birleşim: 0, Sayfa: 126-127 (Dışişleri Bakanı Hasan Sa-
ka’nın Almanya ile Japonya’ya Harp İlanına ve 1 Ocak 1942 tarihli Birleşmiş Milletler Be-
yannamesi’ne Türkiye’nin Katılmasına Dair Demeci.) 
111 Bernd Jürgen Fischer, King Zog and the Struggle For Stability in Albania, New York, 
1984, s. 287. 
112 Edwing E. Jacques, The Albanians-An Ethnic History From Prehistoric Times to the Pre-
sent, Volume: 2, London, 2009, s. 410-411. 
113 Stefanaq Pollo-Arben Puto, The History of Albania From Its Origins to the Present Day, 
London, 1981, s. 224. 
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ken, İtalya işgalinde bulunan Arnavutluk’ta Avlonya (Vlora) ve Draç (Dur-
res) limanları özel izne tabi olanlar hariç tüm vapurlara kapatılmıştır.114 

Nitekim kendisini Arnavutluk kralı olarak da ilan eden Viktor Emma-
nuel III, 9 Haziran 1940’da Arnavutluk’u da İngiltere ve Fransa’ya karşı 
savaşa sokmuştur.115 İtalya’nın 1939 Nisan’ında Arnavutluk’u işgali Tür-
kiye’de büyük kaygı uyandırmıştır. İtalya, bu davranışı ile Akdeniz çevre-
sinde yayılmacı politikasını göstermiş ve Türkiye’nin güvenliğini doğru-
dan tehdit etmiş ve savaş Türkiye’nin kapısına gelmiştir.116 

Söz konusu işgal Türkiye’yi tarafsızlık politikasından müttefik olma 
arayışına sürüklemiştir. Türkiye, İtalya’nın Arnavutluk işgalini ittifak gö-
rüşmeleri için en sağlam gerekçe olarak kabul etmiştir. Bu kapsamda 
Türk-İngiliz Antlaşması, Mayıs 1939’da imzalanmış, Başbakan Şükrü 
Saraçoğlu ile İngiliz Başbakanı M. Cemberlayn’in verdiği ortak beyanda; 
Britanya ile Türkiye hükümeti bir tecavüz hareketinin Akdeniz mıntıka-
sında bir harbe sevk olması halinde bilfiil işbirliği yapmaya ve yardım et-
meye karar verdiklerini bildirmişlerdir.117 Ayrıca daha sonra ise işgalden 
doğan buhran içinde İngiltere ve Fransa, 13 Nisan’da Yunanistan ve Ro-
manya’ya güvenliklerinin sağlanacağı garantisini vermişlerdir. Aynı şe-
kilde bir garantinin Türkiye’ye de verilebileceği bildirilmiştir.118 

Türkiye’nin İngiltere ve Fransa’ya yaklaşmasının ana nedenlerinden 
biri, İtalya’nın Akdeniz’deki yayılmacı ve saldırgan politikası olmuştur. 
Bir diğer nedende, yine İtalya’nın Balkanlar’daki saldırgan ve yayılmacı 
amaçlarına karşı, Balkan Antantı’nın tek başına caydırıcı bir güç oluştu-
ramaması teşkil etmiştir.119 

19 Ekim 1939’da, Ankara’da, Türkiye, İngiltere ve Fransa arasında 
“Üç Taraflı Yardım Antlaşması” imzalanmıştır. Bu antlaşmaya göre: 

1. Türkiye’ye bir Avrupa devleti saldırırsa, İngiltere ve Fransa ile gö-
rüşmelerde bulunulacak ve her iki devlet, tüm olanakları ile Türkiye’ye 
her türlü yardımı yapacak, 

2. İngiltere ve Fransa bir Avrupa devletinin saldırısına uğrarsa ve sa-
vaş Akdeniz’e intikal ederse, Türkiye bu iki devlete yardım edecek, 

3. İngiltere ve Fransa, Yunanistan ve Romanya’ya verdikleri tek yanlı ga-
rantilerin yerine getirilmesi için savaşa girerlerse Türkiye, İngiltere ve Fran-
sa ile görüşerek, İngiltere ve Fransa’ya tüm olanakları ile yardım edecekti.120 
                                                           
114 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Eylül 1939. 
115 Owen Pearson, Albania In Occupation and War, London, 2005, s. 9. 
116 T.C. Resmi Gazetesi, Sayı: 5773, 3 Ağustos 1944. 
117 Cumhuriyet Gazetesi, 13 Mayıs 1939; Cemil Koçak, a.g.e., s. 374. 
118 Mustafa Yahya Metintaş-Mehmet Kayıran, “Refik Saydam Hükümetleri Döneminde Tür-
kiye’nin Dış Politikası (1939-1942)”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 
1, Elazığ, 2011, s. 291. 
119 Cemil Koçak, Türkiye’de Milli Şef Dönemi (1938-1945), Cilt: I, İstanbul, 2012, s. 237-238. 
120 Türk Dış Politikası, (Editör: Baskın Oran), Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, 
Yorumlar, (1919-1980), Cilt: I, İstanbul, 2009, s. 422-423. 
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Bunların dışında Türkiye, ittifak antlaşmasına Ek 2 numaralı proto-
kolle, antlaşmadan doğan taahhütlerin kendisini Sovyetler Birliği ile sa-
vaşa sürüklemeyeceği hakkında bir ifade koymuştur.121 Böylece Türkiye, 
bu ittifak antlaşması ile iki büyük Batılı devletin yardım ve desteğini 
sağlamış, Batı bloğuna yaklaşmış, ittifakın imzalanmasından bir gün 
sonra, Ankara’da İngiltere, Fransa ve Türkiye arasındaki ittifaka ek ola-
rak iktisadi ve mali alanda da çeşitli antlaşmalar imzalanmıştır. Ancak 
Türkiye’nin ekonomik alandaki talepleri İngiltere tarafından tam olarak 
kabul edilmemiştir.122 

Bir başka deyişle, Üçlü İttifak Antlaşması ile dış politikadaki gelenek-
sel tarafsızlık politikasına son vermiş ve taraf olmuştu. Ancak savaşa ka-
tılmadığı sürece, bir müttefik olarak, “harp harici (savaş dışı)” tutumu-
nu/siyasetini sürdürmüştür. Bu nedenle de, İkinci Dünya Savaşı’nda 
Türk dış politikası “tarafsız” olarak değil, fakat “harp harici/savaş dışı” 
olarak tanımlanmalıdır.123 

Arnavutluk’un işgali ile Türkiye kendini ciddi bir güvenlik meselesi 
karşısında bulmuş, tarafsızlık politikasından ayrılmak lüzumunu duy-
muştur. Dışişleri Bakanı Şükrü Saraçoğlu, “Arnavutluk’un işgali birtarf-
lık politikamızı terk ederek, sulh cephesi tarafını takviye etmek kararını 
verdirdi.”124 demiştir. 

Çekoslovakya’nın Almanlar tarafından işgal edilmesinden hemen son-
ra İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesi Roma-Berlin işbirliğinin açık bir 
göstergesi olarak algılanmıştır.125 Ayrıca İtalyanlar söz konusu işgal ile 
birlikte Mihver devletlerin Yugoslavya’yı işgallerinden sonra Arnavutluk’a 
Kosova ve Batı Makedonya’dan bir kısım toprakları vererek Büyük Arna-
vutluk düşüncesini gündeme getirmiştir.126 

Türkiye’nin 1939 ilkbaharında Batılılara kesin olarak bağlanmasında, 
İtalya’nın Arnavutluk’u işgal etmesi temel faktör olmuştur. İtalya Arna-
vutluk’u işgal ettikten sonra kukla bir hükümet kurdurmuş ve Kral Vik-
tor Emmanuel III kendisini İtalya ve Arnavutluk kralı ve Habeşistan İm-
paratoru olarak da ilan ettirmiştir. Böylece Arnavutluk’ta mutlak kontro-
lü sağlamış ve yeni bir anayasa ile de bunu perçinlemiştir.127 Daha sonra 
Arnavutluk’un İtalya tarafından işgali üzerine İngiltere ve Fransa 13 Ni-
                                                           
121 Cemil Koçak, a.g.e., s. 281. 
122 Mustafa Yahya Metintaş-Mehmet Kayıran, “a.g.m.”, s. 298-299. 
123 Cemil Koçak, a.g.e., s. 311-312. 
124 Mehmet Yılmaz, Türk Dış Politikasında Arnavutluk, (master tezi, yayınlanmamıştır), An-
kara, 2001, s. 102. 
125 Süleyman Seydi, “1939-1945 Dönemi İç ve Dış Politika”, Osmanlı’dan İki Binli Yıllara 
Türkiye’nin Politik Tarihi-İç ve Dış Politika, (Editörler: Âdem Çaylak-Mehmet Dikkaya-Cihat 
Göktepe-Hüsnü Kaplı), Ankara, 2011, s. 267. 
126 Tim Judah, “Greater Albania?”, Survival, Volume: 43, Issue: 2, June, 2001, s. 8. 
127 Stefanaq Pollo-Arben Puto, The History of Albania From Its Origins to the Present Day, 
London, 1981, s. 124; Cumhuriyet Gazetesi, 5 Haziran 1939. 
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san 1939’da Yunanistan ve Romanya’ya garanti vermiştir. İngiltere aynı 
gün aynı teklifi Türkiye’ye de yapmıştır. Türkiye bu İngiliz teklifine 15 
Nisan 1939’da cevap vermiştir. Söz konusu cevapta İtalya’nın Arnavut-
luk’a yerleşmesinden duyduğu endişeyi gizlememiş ve Akdeniz’in İtalyan 
egemenliği altına düşmesi ihtimali, İngiltere için olduğu kadar, Türkiye 
içinde açık bir tehlike teşkil edeceğini belirtmiştir.128 

İtalyan faşist lider Mussoloni’nin tek gayesi, Akdeniz’i bir İtalyan gölü 
haline getirmek ve böylece büyük Roma İmparatorluğu’nu yeniden inşa et-
mek şeklinde teşkil edilmiştir.129 Bu konuda Almanlarla yakınlaştığı du-
rumda Arnavutluk’a Yugoslavya’da bulunan Kosova ve Yunanistan’da bu-
lunan Çamaria bölgelerini de içine alan Büyük Arnavutluk fikrini vererek 
Arnavutları kendi yanlarında savaşmaya zorlamışlardır. Bu konuda hazır-
lanan haritaları Arnavutluk’ta dükkân ve kafeteryalarda dağıtmışlardır.130 

İtalya’nın Arnavutluk’u işgali bütün Balkan ülkelerini tehdit eden bir 
durum meydana getirmiştir.131 İtalya’nın Arnavutluk’u işgali karşısında 
Kral Zogu süratle Arnavutluk’u terk etmiştir. Kral Zogu ilk durağı 8 Ni-
san 1939’da Yunanistan olmuştur.132 Daha sonra 2 Mayıs 1939’da 70 
kişilik mahiyeti ile birlikte mülteci sıfatıyla Türkiye’ye trenle gelmiştir. 
Kral Zogu’yu İstanbul Valisi tören mangası ile karşılamıştır. İstanbul’da 
Pera Palace Otel’inde kalmıştır. Türkiye’ye özel nedenlerden dolayı geldi-
ğini, hiçbir siyasi faaliyete bulunmayacağı düşüncesinde olduğu kabul 
edilmiştir.133 Türkiye’de bulunduğu sürede Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 
de kendisiyle görüşmüştür. İtalyanlar tarafından görevlendirilen iki Ar-
navut’un Kral Zogu İstanbul’da öldürecekleri söylentileri sonucu Kral 
Zogu daha sonra diğer Avrupa ülkelerine gitmek üzere 2 Temmuz 1939’-
da Türkiye’den ayrılmıştır.134 

İtalyanlar Arnavutluk’taki ordu sayısını 35 binden 120 bine çıkarınca 
bu durum başta Balkan ülkeleri olmak üzere Türkiye ve İngiltere’nin en-
dişeye düşmesine neden olmuştur. Türkiye Trakya sınırı öncelikle olmak 
üzere savunma tedbirlerini almıştır.135 
                                                           
128 Fahir Armaoglu, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Cilt: 1-2, İstanbul, 2007, s. 353-354. 
129 Edwing E. Jacques, The Albanians-An Ethnic History From Prehistoric Times to the Pre-
sent, Volume: 2, London, 2009, s. 411. 
130 Stefanaq Pollo-Arben Puto, The History of Albania From Its Origins to the Present Day, 
London, 1981, s. 228; Owen Pearson, Albania In Occupation and War, London, 2005, s. 15. 
131 Cumhuriyet Gazetesi, 1 Ağustos 1940. 
132 Alessandro Roselli, Italy and Albania, London, 2006, s. 99; Cumhuriyet Gazetesi, 9 Ni-
san 1939. 
133 Owen Pearson, Albania and King Zog-Independence, Republic and Monarchy (1908-
1939), London, 2004, s. 478-479; Cumhuriyet Gazetesi, 2 Mayıs 1939; Cumhuriyet Gazetesi, 
4 Mayıs 1939. 
134 Jason Hunter Tomes, King Zog of Albania, New York, 2003, s. 241-245; Necip P. Alpan, Ta-
rihin Işığında Arnavutluk, Ankara, 1975, s. 50; Bernd Jürgen Fischer, King Zog and the Strugg-
le For Stability in Albania, New York, 1984, s. 291; Cumhuriyet Gazetesi, 2 Temmuz 1939. 
135 Cumhuriyet Gazetesi, 20 Haziran 1939. 
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İtalya’nın Yunanistan’a Saldırısı 

İtalya’nın Balkanlara yönelik tecavüzkâr hareketleri neticesinde Bal-
kan Konseyi Yugoslavya Başkanlığı’nda Belgrat’ta 2 Şubat 1940’da top-
lanmıştır. Söz konusu toplantıda Bulgaristan’ın birliğe girmemekle bir-
likte Balkan sulhu için Antantı destekleme eğiliminde olduğu anlaşılmış-
tır. Toplantıda Balkan Antantı’nın yedi yıl daha uzatıldığı bildirilmiştir.136 

27 Eylül 1940 tarihinde, Almanya, İtalya ve Japonya arasında Üçlü 
Pakt imza edilmiştir. İtalya, bir yandan kolay zafer elde edip saygınlığını 
takviye etmek öte yandan Almanya’dan önce Balkanlara inmek maksa-
dıyla, 28 Ekim 1940 tarihinde, Yunanistan’a savaş ilan etmiştir.137 İngil-
tere’nin Ankara Büyükelçisi K-Hugessen, 29 Ekim’de, Şükrü Saraçoğlu 
ile yaptığı görüşmede, Londra’nın Türk hava ve deniz üslerinden yarar-
lanmak ve Boğazların İtalyan ticaret gemilerine kapatılması talebini ret 
etmiştir. Ankara bu tür önlemlerin Almanya’yı kışkırtacağını ileri sür-
müştür.138 İtalya’nın Balkanlardaki hareketlerinden daima şüphe duy-
muş olan Türkiye, bu tecavüz karşısında büyük kaygı duymaya başla-
mıştır, ancak savaş dışı durumunu bozmamıştır.139 

İtalya’nın Yunanistan’a saldırısından hemen sonra, Frans Von Papen, 
Şükrü Saraçoğlu’na Almanya’nın Roma’nın saldırı planından tamamen 
habersiz olduğunu bildirmiştir.140 

Almanya ve İtalya’ya karşı tek başına savaşan İngiltere’nin Türkiye’ye 
yeterli ölçüde askeri yardımda bulunacak gücü olmadığı belirtilmiştir. 
Diğer yandan, İngiltere, Mihver devletlerinin baskılarına karşı koyabil-
mesi için, Ankara’yı her yönden desteklemek zorunda olduğunu biliyor-
du. İngiltere bütün bu nedenlerle, İtalyan-Yunan savaşı sırasında Türki-
ye’nin izlediği savaş dışı tutumu zoraki olarak destekleyecektir. 

Yunan ordusu kısa bir süre sonra, İtalyan ordusunu önce kendi top-
raklarından çıkaracak ve daha sonra da İtalyan işgalindeki Arnavutluk 
topraklarında ilerlemeye başlayacaktır. Yunanistan’ın İtalya karşısındaki 
bu askeri başarısı, bu dönemde müttefikler açısından önemli bir askeri 
ve siyasi kazanımdı. 

Balkan Antantı hükümleri ise, ancak bir Balkan devletinin bir başka 
Balkan devletine saldırısı söz konusu olduğunda işlerlik kazanabilirdi. 
Oysa Yunanistan’a savaş ilan eden İtalya bir Balkan devleti değildi. Di-
ğer yandan, 1933 tarihinde imza edilmiş olan Türk-Yunan Antlaşması’na 
göre de, ancak ortak sınırlar saldırıya uğradığı takdire, iki devlet yardım-
                                                           
136 Cumhuriyet Gazetesi, 3-6 Şubat 1940 
137 Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), (1939-1945 Dönemi Ahmet Şükrü Esmer-Oral 
Sander), Ankara, 1996, s. 143. 
138 Cemil Koçak, a.g.e., s. 313. 
139 Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), (1939-1945 Dönemi Ahmet Şükrü Esmer-Oral 
Sander), Ankara, 1996, s. 143. 
140 Cemil Koçak, a.g.e., s. 513. 
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laşma taahhüdünde bulunmuşlardı. Türkiye’nin Yunanistan’a askeri 
yardım yükümlülüğü bulunmamasına karşın, Ankara, Yunanistan’a bir 
miktar yardımda bulunacaktı. Söz konusu yardım öncelikle askeri alan-
da olacaktı.141 

Diğer taraftan Arnavutluk’a gelince; İkinci Dünya Savaşı boyunca Ar-
navutluk işgalci devletlere karşı üç grupla mücadele etmiştir. Bunlar, 
Ulusal Özgürlük Hareketi, Balli Kombetar (Ulusal Cephe) ve Legality Mo-
vement’dır. Legality Movement İngiliz ve Kral Zogu’ya göre hareket etmiş-
tir.142  

Bu Dönemde Arnavutluk’un Yunanistan’a Bakış Açısı ve Bunun 
Türk-Arnavut İlişkilerine Etkisi 

Yunanistan Megalı İdea çerçevesinde Arnavutluk’un kuzeyini ele ge-
çirmek istemiştir. Bu nedenle İkinci Dünya Savaşı sırasında her iki ülke 
aynı devletler (İtalya ve Almanya) tarafından işgal edildiğinde bile müşte-
rek hareket ederek işgalcileri birlikte ülkelerinden kovmamıştır.143 Bu 
durum iki ülke arasında derin görüş ayrılıklarının bulunduğunun işareti 
olarak kabul edilmiştir. Yunanistan bununla da kalmamış, Arnavutluk’a 
1940’da savaş ilan etmiştir.144 

Arnavutluk gibi Türkiye’de anılan Megalı İddia’nın kapsam alanı için-
de olmuştur. Bu yönden iki ülkenin Yunanistan ile olan ilişkilerinde or-
tak hareket etme ortamını her fırsatta yaratabileceği düşünülmüştür. 

Yunanistan, Arnavutluk’taki Yunanlı azınlık ile yakından ilgilenirken 
kendi sınırları içerisinde bulunan Arnavutluk azınlığın varlığını 1940’tan 
sistematik bir şekilde ret etmiştir. Bugün Yunanistan’da yaşayan Arna-
vutlar, Ortodoks Arnavutlar, Çamaria Arnavutları ve çalışma amacıyla 
Yunanistan’da barınan göçmen Arnavutlar olarak üçe ayrılmaktadır. Yu-
nanlılar 1944-1945 yıllarında Çamerya Arnavutlarından 3242 kişiyi kat-
lettiği iddia edilmiştir.145 

Önemli bir kısmı Müslüman olan Çamaria Arnavutları konusu Türki-
ye için ayrı bir önemi bulunmaktadır. Çünkü Çamaria’dan göç ettirilen 
Arnavutların büyük bir kısmı halen Türkiye’de yaşamaktadır.146 Yuna-
nistan ile meydana gelen sorunların çözümünde Yunanistan’ın soykırım 
içeren bu hassas yönü daima gündeme getirilebilir. 
                                                           
141 Cemil Koçak, a.g.e., s. 315-316. 
142 Lou Giaffo, Albania: Eye of the Balkan Vortex, Amerika, 1999, s. 373-375. 
143 Barbara Jelavich, 20. Yüzyıllar Balkan Tarihi II, İstanbul, 2006, s. 289. 
144 Erhan Türbedar, “Yunanistan-Arnavutluk İlişkileri: Balkanların Tedirgin Dostları”, Ka-
radeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Ankara, Yaz 2004, s. 109-111. 
145 Ercan Çokbankir, Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar-Balkan Türklerinin Kökleri, İzmir, 
2008, s. 198. 
146 Erhan Türbedar, “Yunanistan-Arnavutluk İlişkileri: Balkanların Tedirgin Dostları”, Ka-
radeniz Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, Ankara, Yaz 2004, s. 117. 
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Arnavutluk’ta Kurtuluş Mücadelesi Süresince İkili İlişkileri 
(1941-1945) 
Enver Hoca’nın Arnavutluk Kurtuluş Savaşını Başlatması 

Enver Hoca başkanlığındaki Arnavutluk Komünist Partisi 8 Kasım 
1941 tarihinde kurulmuştur. Köylülere toprak ile İtalyanlardan özgürlü-
ğün tekrar alınması hedefleriyle parti mensuplarının artmasını da teşvik 
etmişlerdir. Arnavutluk Kasım 1944’te ülke dış müdahale olmadan işgal-
ci güçlerden temizlenmiştir. Rusya’nın bu dönemde Arnavutluk’a en kü-
çük bir yardımı bile olmamıştır.147 

Arnavutluk Hükümeti’ni 28 Nisan 1945’te ilk tanıyan ve diplomatik 
ilişki kuran devlet de yine Yugoslavya olmuştur. Arnavutluk 1944-1948 
yılları arasında Yugoslavya ile yakın ilişki içerisinde bulunmuştur.148 

Arnavutluk Avrupa’da komünist sistemi ilk benimseyen ülkelerden biri 
olmuş ve hiçbir komünist parti o dönemde Enver Hoca’nın liderliğindeki 
Arnavutluk Komünist Partisi kadar hızlı bir başarı elde etmemiştir.149 

İkinci Dünya Savaşı sırasında Arnavutluk’u 1939’da İtalya, 1943’te 
ise Almanya işgal etmiştir. İtalya Mussoloni ile Almanya Hitler ile ülkele-
rinin Faşizm ve Nazizm ile yönetmişlerdir. Her ikisinin de küçük milletle-
re hayat hakkı tanımayan, yeryüzünde kuvvet ile hegemonya kırmak is-
teyen istilacı yapıları olmuştur. Mussoloni eski Büyük Roma’yı kurmak 
istemiştir. Hitler ise Kavgam kitabında belirttiği hayalinin peşine gitmiş-
tir.150 

Enver Hoca Arnavutluk’un kurtuluşu için ülkenin birliğini sağlamayı 
önceliğe almıştır. Öncelikle Almanların Haziran 1944 taarruzlarını sav-
mış ve ülkenin Almanlardan temizlenmesini gerçekleştirmiştir.151 Bu-
nunla birlikte bir yandan da ise müthiş bir yabancı korkusu yaratmış ve 
bunu canlı tutmuştur.152 Enver Hoca gerek partiye seçerken ve gerekse 
ülkenin kurtuluşu için mücadele amaçlı olarak daima gençlere yönel-
miştir. Ülkenin işgalcilerden kurtuluşundan sonra da gençleri Arnavut-
luk Komünist Partisi’nin sağ kolu olarak görmüştür.153 
                                                           
147 Yusuf Küpeli, Tarihin İzinde Balkanlar ve ABD, Ankara, 2000, s. 52; Portrait of Albania, 
The 8 Nentori Publishing House, Tirana, 1982, s. 59; Elizabeth Pond, Engame in the Bal-
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banian-A Modern History, London, 1995, s. 159. 
148 James S. O’Donnell,  A Coming of Age Albania Under Enver Hoxha, New York, 1999, s. 
8-9, 16. 
149 R.J. Crampton, İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Balkanlar, İstanbul, 2007, s. 38. 
150 H. Ayla Kılıç, “1930’larda Türk Basını/Faşizm ve Nazizm Üzerine Görüşler: Tan ve Cum-
huriyet Gazetelerinin İncelenmesi”, Murat Sarıca Anısına Sempozyum (30-31 Ocak 1993) -İki 
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151 Ramiz Alia, Enver Hoxha (1908-1985), Tiran, (basım tarihi belirtilmemiştir), s. 69. 
152 Misha Glennny, Balkanlar (1804-1999), (Çev. Mehmet Harmancı), İstanbul, (yayım tarihi 
verilmemiştir), s. 449. 
153 Ramiz Alia, Our Enver, Tirana, 1988, s. 102-103, 106. 
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Enver Hoca’nın idare ettiği Milli Demokrat Cephe oyların %92’sinin 
yani 603.560 kişinin kullandığı seçimde oyların %87’sini alarak bir zafer 
elde etmiştir. Başka bir partinin aday olmadığı bu seçimlerde Enver Ho-
ca’nın iktidarlığı kaçınılmaz olmuştur. Bu Milli Şef dönemindeki Türki-
ye’deki durumla kıyaslandığında benzerlik gösterdiği görülecektir.154 

Enver Hoca iktidara geldiği 29 Kasım 1944’ten 12 Nisan 1985 tarihi-
ne kadar gerek kurduğu Arnavutluk Komünist Partisi ve gerekse Arna-
vutluk Devleti olarak Marksist-Leninist düşünce yapısını esas almıştır. 
Bu düşünce yapısının temel prensiplerini hem iç hem de dış politikada 
etkin olarak kullanmaya çalışmıştır.155 

Milli Şef döneminde ise komünist düşünce yapısı hiçbir zaman kabul 
görmemiştir. Bu durum iki ülke arasında mevcut olan ilişkinin gelişmesi 
yolunda ciddi bir engel teşkil etmiştir.156 

Almanya’nın Yunanistan ve Arnavutluk’u İşgalinde 
Türkiye’nin Tepkisi 

Almanya 1941’de Balkanlara saldırmış, Yugoslavya, Yunanistan ve 
Arnavutluk’u işgal etmiştir. Almanya Nisan 1941’de Yunanistan’ı bekle-
nenin dışında çok kolay işgal edince Türkiye bundan oldukça tedirgin ol-
muştur. Tehlikenin Türk boğazlarına geldiğini hissetmiştir. Türkiye 1941 
yılında Rodos’tan Trakya’ya kadar bütün bölge Alman ve İtalyan kuvvet-
lerine karşı seferber olmuştur.157 Nihayetinde 27 Nisan 1941’de Alman-
lar Atina’yı ele geçirerek Balkanlardaki kontrolü eline almıştır. Türkiye 
bu durumda doğal olarak Yunanistan lehine bir siyaset izlemiştir.158 Bu-
nunla birlikte savaşın kendi topraklarına sıçramaması içinde Trakya sı-
nırı başta olmak üzere bazı savunma tedbirleri almış, muhtemel savaş 
bölgesi olarak düşünülen Trakya ve İstanbul’daki vatandaşların Anadolu 
içlerine göçü ile ilgili düzenlemeler yapmıştır.159 

Türkiye bir yandan Almanlara karşı bazı savunma tedbirleri alırken 
diğer taraftan da 19 Haziran 1941’de Ankara’da Dostluk ve Saldırmazlık 
Antlaşması imzalamıştır.160 İmzalandığı tarihte yürürlüğü girecek olan 
bu antlaşma on yıl süre ile geçerli kabul edilmiştir. Söz konusu antlaş-
mada iki devletin birbirlerine saldırmayacağı esasa alınmıştır. Türk bası-
                                                           
154 Ayın Tarihi, Sayı: 144, Ankara, (1-30 Kasım) 1945. 
155 Enver Hoxha, Twenty Years of New Socialist Albania, Tirana, 1964, s. 68; Portrait of Al-
bania, The 8 Nentori Publishing House, Tirana, 1982, s. 509. 
156 Stefano Passini, “Beyond European Union Enlargement: Albania and Human Rights in 
the Railm of Everyday”, The International Journal of Human Rights, Volume: 15, No: 8, Bo-
logno, December, 2011, s. 1349-1361. 
157 Cumhurbaşkanı İsmet İnönü TBMM 7. Dönem 3. İçtima, 23. Cilt, s. 3-9. 
158 Sabit Duman, “Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı’nda Yunanistan’ı İşgali”, Dokuzuncu 
Askeri Tarih Semineri Bildirileri I (22-24 Ekim 2003), Ankara, 2005, s. 535-536. 
159 Cumhuriyet Gazetesi, 20 Nisan 1941, s. 1. 
160 Cemil Koçak, a.g.e., s. 587-589. 
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nında da Almanya hakkında olumlu bir hava esmiştir.161 Daha sonra Al-
manların Sovyet Rusya’ya taarruz ettiği zaman ise Türkiye tarafsız kal-
mıştır.162 

Almanların hemen hemen bütün Balkanlara hâkim olması Türkiye’-
nin durumunu çok nazik bir hale sokmuştur. Churchill’in 24 Mart tarih-
li mektubunda da ifade edildiği gibi, Bulgaristan’a tamamen yerleşen Al-
manya’nın Türkiye’ye saldıracağı, bu durumdan faydalanarak Rusya’nın 
da Türkiye’yi işgal edeceği ve ülkenin Polonya gibi parçalanacağı söylen-
miştir. Bu Türkiye’de büyük bir korku yaratmış, ancak Türkiye’nin böyle 
bir korku sonucu İngiltere’ye daha çok yaklaşmasından endişelenen Al-
manya’nın Türkiye Büyükelçisi Von Papen’in teşebbüsü ile Hitler, 4 
Mart’ta İnönü’ye bir mektup göndererek Almanya’nın Türkiye’ye karşı 
saldırgan emelleri olmadığını ve Alman ordularının Türk sınırından 60 
kilometre uzaklıkta kalacağını bildirmiştir. 

Ancak Hitler, Mart’ın ilk günlerinde Türk Büyükelçiliği’ne Boğazlar 
üzerindeki Sovyet emellerinden de bahsetmiştir. Amacı, Türkiye’nin Sov-
yet Rusya’ya karşı duyduğu korkuyu arttırmak ve böylece onu Sovyetler-
den uzaklaştırmak olmuştur. Zira ilerde, Sovyetler Birliği’ne karşı girişe-
ceği savaşta, Türkiye’nin hiç olmazsa tarafsızlığına ihtiyaç duyacaktı.163 

Mussoloni’nin İtalya’da Temmuz 1943 sonlarına doğru devrilmesinin 
ardından 3 Eylül 1943’te müttefiklere teslim olmuştur. Arnavutluk Kur-
tuluş Ordusu 6 Eylül 1943’te 15.000 İtalyan askeri silah ve teçhizatı ile 
birlikte kuşatmıştır. Bu boşluğu doldurmak için Almanya yaklaşık 
70.000 askere ihtiyaç duyulmuştur. Arnavutluk cephesini sökemeyen 
İtalya’yı kurtarmak ve Rusya’ya karşı icra edeceği seferde Balkanlar ta-
rafını emniyete almak üzere Alman orduları bütün Balkan sınırlarını zor-
lamışlardır.164 Söz konusu Alman askerler daha sonra Arnavutluk, Yu-
goslavya ve Yunanistan’ı işgal etmiştir. Almanlar işgalde İkinci Panzer 
Ordusu’nun 21’inci Kolordu’sunu Arnavutluk’ta bulanmıştır. Hitler böy-
lece Balkanlarda İngiltere’nin doğu irtibatını kesmeye yönelik bir üs tesis 
etmiştir. 

Yugoslav ve Arnavutlar Alman işgaline karşı çete harpleri yapmışlar-
dır. Arnavut çeteleri öncelikle Alman ordusunda yer alan Bulgarların bu-
lunduğu Kuçova kasabasına hücum edip Bulgar asker ve jandarmalarını 
tutuklamışlardır.165 Daha sonra bu çete savaşları ile Mayıs 1944’te Berat 
ve Elbasan Almanların elinden alınmıştır.166 Nazi işgali Haziran 1944’e 
                                                           
161 Cumhuriyet Gazetesi, 19 Haziran 1941, s. 1; Cemil Koçak, a.g.e., s. 588-589. 
162 Cumhuriyet Gazetesi, 23 Nisan 1941, s. 1. 
163 Olaylarla Türk Dış Politikası (1919-1995), (1939-1945 Dönemi Ahmet Şükrü Esmer-Oral 
Sander), Ankara, 1996, s. 154. 
164 Cumhuriyet Gazetesi, 11 Mart 1944, s. 1. 
165 Cumhuriyet Gazetesi, 25 Eylül 1943, s. 3; Cumhuriyet Gazetesi, 5 Kasım 1943, s. 3. 
166 Cumhuriyet Gazetesi, 17 Mayıs 1944, s. 1. 
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kadar sürmüş ve nihayetinde 29 Kasım 1944’te Arnavutluk’ta tek bir Al-
man askeri kalmamıştır.167 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar savaş dışı kalmıştır. 
Bunu yaparken genelde ifade edilenin aksine aslında tarafsız kalmamış-
tır. Çünkü savaşan gruplardan biriyle yani İngiltere ve Fransa ile ittifak 
imzalamıştır. Türkiye-İngiltere-Fransa arasında Ankara’da imzalanan 
antlaşmada Türkiye’ye karşı bir Avrupa devleti tarafından vaki bir teca-
vüz neticesinde Türkiye bu devletle savaşa girerse Fransa ve İngiltere 
Türkiye’ye yardım edecek; Fransa ve İngiltere bir Avrupa devleti tarafın-
dan bir Avrupa devleti tarafından Akdeniz’de bir tecavüze uğrarsa Türki-
ye’de Fransa ve İngiltere’ye yardım edecektir.168 

Ancak başta Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olmak üzere Türk dış poli-
tikasını yürütenler savaşın ağır koşulları altında Türkiye’yi savaş dışı 
tutmayı başarmışlardır. Bunda iki husus kendilerine yardımcı olmuştur. 
Birincisi Birinci Dünya Savaşı sırasında görev alan insanların yönetimde 
olması ikincisi de söz konusu yöneticilerin Atatürk’ün tedbirli, serüvenci 
olmaktan uzak ve barışçı politika sürdürme istekleri olmuştur.169 

Türkiye 2/3 Ağustos 1944 gecesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 
1430 sayılı kararıyla Almanya ile siyasi ve iktisadi ilişkilerini kesmiş-
tir.170 İngiliz Times Dergisi’nce verilen bir beyanda Yugoslav Hariciye Na-
zırı Bulgaristan’ı da içine alacak bir Güney Slavlar Federasyonu kurmayı 
planladıklarını belirtmiştir. Söz konusu federasyonunun Arnavutluk ile 
Rumenleri de alacak şekilde genişletileceğini de ilave etmiştir.171 

Marksist-Leninist İdeoloji İle Kendi Kendine Yeterli Olma  
Prensiplerinin Türk-Arnavut İlişkilerine Etkisi 

Enver Hoca iktidara geldikten sonra iki prensibi savunmuştur. Bun-
lardan ilki Marksist-Leninist İdeoloji, ikincisi ise Kendi Kendine Yeterli Ol-
ma Prensibi’dir.172 İlk prensip Arnavutluk’un dış politikasını oluşturur-
ken daima komünist ülkeleri seçmesine yöneltmiş, ikincisi ise kendini 
izole etmeye ve yalnızlığa itmeye neden olmuştur. Aslında kendi kendine 
yeterlilik prensibi Marksist-Leninist düşünceden çıkmıştır.173 Türkiye’de 
Marksist-Leninist düşünceye sahip olan insanlardan Enver Hoca’ya hay-
ranlığından dolayı O’nu sürekli övmüşlerdir.174 
                                                           
167 Edwing E. Jacques, The Albanians-An Ethnic History From Prehistoric Times to the Pre-
sent, Volume: 2, London, 2009, s. 421-424; Nigel Thomas-Stephen Andrew, The German 
Army (1939-1945) (2) North Africa and Balkans, London, 1996, s. 24. 
168 Cumhuriyet Gazetesi, 20 Ekim 1939. 
169 Oral Sander, Siyasi Tarih (1918-1994), Ankara, 2007, s. 147. 
170 T.C. Resmi Gazetesi, Sayı: 5773, 3 Ağustos 1944. 
171 Cumhuriyet Gazetesi, 13 Temmuz 1944, s. 1, 3. 
172 James S. O’Donnell, a.g.e., s. 1. 
173 Albania General Information, 8 Nentori Publishing House, Tirana, 1984, s. 174. 
174 Portrait of Albania, The 8 Nentori Publishing House, Tirana, 1982, s. 10. 
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Arnavutluk’a komünizm idaresi İkinci Dünya Savaşı sonlarına doğru 
gelmiştir.175 

Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu 29 Ekim 1923’tan sonra başta Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün direktifi ile komünizmden hep uzak kalınmıştır. 
Bununla birlikte daha sonra Enver Hoca’nın söz konusu düşünce yapısı 
Türkiye’de Marksist-Leninist düşünceyi esas alan çoğunlukla yasal ol-
mayan dernek, parti ve kuruluşlarca örnek alınmaya çalışılmıştır. 

Türkiye’deki Enverciler denilen anılan grup özellikle 1970-1980 yılla-
rında Enver Hoca’nın eserlerini Türkçeye çevirerek yayımlamak ve O’nun 
düşüncesini Türkiye’de yaymaya çalışmışlardır. Bugün bahse konu En-
vercilerin gündem dışı kaldıkları ve etkilerinin azaldığı görülmüştür. 

Ülkeyi 1944 sonundan Nisan 1985’de ölümüne kadar etkin bir biçim-
de yöneten Enver Hoca’nın uzun süren iktidarı altında Arnavutluk çok 
kapalı bir ülke olarak bırakmıştır. Ülkeye bütün giriş ve çıkışlar dikkatli 
bir gözetim altında tutulmuştur. Anayasa’da seyahat özgürlüğü yer al-
mamış ve resmi heyetler ile az sayıda öğrenci dışında Arnavutluk yurt-
taşlarının ülkeden ayrılmalarına izin verilmemiştir. Sınır bölgelerinde ya-
şayanlar sıkı gözetim altında tutulmuş ve resmi izin olmadan ülke dışına 
çıkmaya çalışanlar ya sınır muhafızları tarafından vurdurulmuş ya da 
uzun hapis cezalarına çarptırılmıştır.176 

Enver Hoca İkinci Dünya Savaşı’nın Almanya, İtalya ve Japonya’daki 
faşist yönetimlerinin Sovyetler Birliği’ne karşı çıkardığı bir savaş olarak 
görmüştür. Söz konusu savaşta anılan faşist ülkelerin yenilgiye uğrama-
sının sosyalizm ve Marksist-Leninist düşüncenin emperyalizm ve kapita-
lizme karşı bir zaferi olarak algılamıştır. Dolayısıyla 1945-1985 yılları 
arasında süren 40 yıllık iktidar döneminde Arnavutluk’un İkinci Dünya 
Savaşı’nda işgalci İtalya ve Almanya’ya karşı kendisiyle birlikte savaşan 
ve yıllarca kendisine başbakanlık yapan Mehmet Şehu’yu bile gözünü 
kırpmadan saf dışı bırakmıştır.177 

Çamaria Sorunu 

Çamaria Arnavut Müslüman ve Ortodoksların yaşadığı bölgeye verilen 
addır. Bu bölge 1912 yılında Arnavutluk sınırları içerisindeydi. Bir yıl 
sonra bu topraklar, üzerinde yaşayan halkın rızası olmadan Yunanis-
tan’ın politik sınırları içinde kaldı. Çamaria coğrafi yer olarak güney Ar-
navutluk ve kuzey Yunanistan bölgesinde, İyon denizi kıyılarından baş-
layarak doğudaki İyon dağlarına ve güneyde Preveze Körfezi’ne kadar 
uzanan araziyi kapsamaktadır. 
                                                           
175 Robert Owen Freedman, Economic Warfare in the Communist Bloc, Newyork/Washing-
ton/London, 1970, s. 59. 
176 Hugh Poulton, Balkanlar-Çatışan Azınlıklar, Çatışan Devletler, (Çeviren: Yavuz Alagon), 
İstanbul, 1993, s. 234-235. 
177 Enver Hoca, Emperyalizm ve Devrim, (Çeviri Yönetmeni: Remzi Küçükartan), İstanbul, 
Mayıs, 1979, s. 14-15. 
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Çamaria halkına Yunanistan tarafından sürekli soykırım yapılmıştır. 
Bunlar üç dönemi kapsamaktadır. İlk dönem Arnavutluk’un bağımsızlı-
ğını kazanması sırasında, ikinci dönem Yunanistan hükümetinin 1923 
yılında Çamaria’da yaşayan Arnavutları göç etmeye zorlaması, üçüncü 
dönem de Haziran 1944 (Türkiye’de Milli Şef Dönemi) Yunanistan’ın Ça-
maria’daki Arnavutları katletmeye yönelmesidir. 

Özellikle General Napoeon Zervas komutasındaki Yunan kuvvetleri 
Haziran 1944 ile Mart 1945 tarihleri arasında Çamariyalı Arnavutları 
katletmişler, köylerini yakmışlar ve yağlama yapmışlardır. Filat, Parga ve 
Spathar’da binlerce insan katledilmiştir. Toplam olarak Filat’ta 1286, 
Paramythia’da 673, Parga’da 626, Spathar’da 157 ve Gumenice’de 46 ki-
şi katledilmiştir. 5800 ev talan edilmiş, yakılmış ve yıkılmıştır, 68 ev ise 
kullanılamaz hale getirilmiştir. Toplam 40.000 Arnavut Yunanistan’daki 
Çamaria bölgesinden Arnavutluk’a göçe zorlanmıştır.178 

Söz konusu göçlerde ise Arnavutların hiçbir özel mülkiyetini, eşyasını 
almaya izin verilmemiştir. Bu husus ilk defa 2002 yılında Avrupa Konse-
yi’nde gündeme getirilmiştir.179 Yunanistan aynı ayda meclisinden çıkar-
dığı kararla İtalya ve Arnavutluk’a savaş ilan etmiştir. Diğer bir kararla 
da (2637 sayılı karar) Yunan meclisi Arnavutların ve İtalyanların Yuna-
nistan’daki bütün mal varlığını kamulaştırmıştır. Yunanistan’ın Çama-
ria’yılara yaptığı soykırım nedeniyle bu bölgeden olan Çamaria Arnavut-
ları başta Türkiye ve ABD’ye olmak üzere birçok ülkeye göç etmiştir.180 

Arnavutluk gibi Türkiye’de Çamaria sorununa duyarlı davranmakta-
dır. Türkiye’nin bu konu ile ilgili doğrudan bağlantısı bulunmaktadır. 
Özellikle Yunanistan’ın 1944-1945 yıllarında Çamaria halkını göçe zorla-
ması sonucu bunların büyük bir bölümü Milli Şef döneminde Türkiye’ye 
göç etmiştir. Bugün Türkiye’de yaşayan Çamarialıların miktarı 400.000 
olarak tahmin edilmektedir. Türkiye’deki Çamarialılar genellikle Ege Böl-
gesi, İstanbul ve Antalya’da yaşamaktadır. Türkiye ülke topraklarında ya-
şayan Çamaria Arnavutlarının sorunlarıyla doğal olarak ilgilenmektir.181 

İkinci Dünya Savaşı Sırasında Türk-Arnavutluk  
Sosyal, Kültürel ve Ekonomik İlişkileri (1939-1945) 

Türkiye-Arnavutluk Sosyal İlişkileri 

Dini İlişkiler 

Arnavutluk Balkanların her yerine dağılan Arnavut etnik nüfusuyla 
dikkat çekmektedir. Arnavut nüfusunun en yoğun yaşadığı yerler ara-
                                                           
178 Owen Pearson, Albania In Occupation and War, London, 2005, s. 430; Nazif Mandacı-
Birsen Erdoğan, Balkanlarda Azınlık Sorunu: Yunanistan, Arnavutluk, Makedonya ve Bulga-
ristan’daki Azınlıklara Bir Bakış, Ankara, 2001, s. 38-39. 
179 Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania, Oxford, 2004, s. 81-82. 
180 Şevket Balla, Çamaria Sorunu, İzmir, 2012, s. 34-86. 
181 Şevket Balla, a.g.e., s. 117-118. 
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sında, Balkanların en problemli bölgeleri bulunmaktadır. Ülke nüfusu-
nun %90’ını Arnavutların oluşturduğu Kosova, %25’i Arnavutlardan olu-
şan Makedonya, daha az miktarda bulunulan Karadağ ve Yunanistan gi-
bi ülkelerde yaşayan Arnavutlar ilgili ülkeler için potansiyel problem ola-
rak görülmektedirler.182 

Arnavutluk’ta %97,8’e yakını Arnavut etnik yapısına sahiptir. %2 Yu-
nan, %0,2 ise Makedon ve diğerlerini kapsar. Arnavutluk’un nüfusunun 
%70’i Müslüman, %20’si Ortodoks Hıristiyan, %10 Katolik Hıristiyan’-
dır.183 Genellikle Katolik Hıristiyanlar kuzeyde, Ortodoks Hıristiyanlar 
güneyde yoğunlaşırken, Müslümanlar ise ülkenin orta ve kuzey kesimde 
yoğunlaşmıştır. Arnavutlar arasında hiçbir din ve mezhep kavgası olma-
mıştır.184 

Cumhuriyetçi Arnavutların en çok beğendikleri ve halka model olarak 
sunmaya çalıştıkları Atatürk inkılâbı laikliktir. Arnavutların büyük bölü-
mü, Müslüman ve Ortodoks/Katolik Hıristiyan olduğundan iki din men-
subunun bir arada barış içinde yaşayabilmesi, ancak laiklikle mümkün 
görülmüştür.185 Bununla birlikte, 1944 yılında Arnavutluk’ta komüniz-
min gelmesi ve ilke olarak Marksist-Leninist düşünce yapısı gereği din-
sizlik öncelik almış ve bu Arnavutluk Komünist Partisi tarafından sürek-
li teşvik edilmiştir.186 

Arnavutluk halk edebiyatında İmam Ali’nin kahramanlıklarını ve yi-
ğitliklerini konu alan Bektaşilerden alınmış çok sayıda efsane bulun-
maktadır. Örneğin Hz. Peygamber’in Hz. Ali’ye verdiği ve Hz. Ali’nin sa-
vaşlarda faydalandığı beyaz katırı Düldül’ün hikâyesini değiştiren Bekta-
şiler, onu kanatlı bir at olarak belirtmişler, onunla ilgili ilginç hikâyeler 
Arnavutluk halk edebiyatında yer almıştır.187 

Arnavutluk bağımsızlığını kazandığı günden itibaren Türkiye’de geli-
şen her olayı takip etmiştir. Özellikle Türk kadınlarının Türk İstiklal Sa-
vaşı’nda oynadığı rolü, Atatürk’ün yaptığı devrimlerde kadınlara verilen 
rol ve önemi her zaman takdir etmişledir. Nitekim Arnavutluk İkinci 
Dünya Savaşı sırasında 1939’da İtalyanlar ve 1943’de Almanlar tarafın-
dan işgal edildiklerinde yapmış oldukları Kurtuluş Mücadelesi’nde ka-
dınlar da tıpkı erkekler gibi aktif rol oynamışlardır. Arnavutluk Kurtuluş 
                                                           
182 Halil Akman, Paylaşılmayan Balkanlar, İstanbul, 2006, s. 20. 
183 Faik Bulut, “Arnavutluk Kartallar Ülkesi”, Atlas Aylık Coğrafi ve Keşif Dergisi, Sayı: 122, 
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ri”, Stratejik Etütler Bülteni, Yıl: 25, Sayı: 86, Ankara, Eylül, 1991, s. 63. 
184 George Ellen Beilmann, Albania: Religion, Identity and Solidarity, Missisipi, Aralık, 2005, 
s. 16-17; Türkiye-Arnavutluk İlişkilerinin Dünü-Bugünü-Yarını, Harp Akademileri Yayını, İs-
tanbul, Nisan, 1995, s. 5; Agim Neza, Albania, Tiran, 2003, s. 62. 
185 Fahrettin Öztoprak, “Arnavutlar ve Müslümanlık Keza Hıristiyanlık”, Türk Dünyası Tarih 
Kültür Dergisi, Sayı: 75, İstanbul, Mart, 1993, s. 56. 
186 Robert Elsie, Historical Dictionary of Albania, Oxford, 2004, s. 39. 
187 Muhammed Movako, Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, (Çeviren: Prof. Dr. Mürsel Öz-
türk), Ankara, Yaz 99/10, s. 52. 
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Savaşı’nda 70.000 kişilik Arnavutluk ordusunun 6000 personeli Arnavut 
kadınından oluşmuştur. Arnavut halkı kadınların katılmadığı bir kurtu-
luş savaşı ve gelişmenin olmayacağına inanmıştır.188 Bu konuda Türki-
ye’yi örnek aldığı düşünülmüştür. 

Arnavutluk 29 Kasım 1944’te kurtuluşunu gerçekleştirdiğinde toplu-
mu yeniden şekillendirme çalışmalarında Devlet Başkanı Enver Hoca 
toplumun ana unsurunun aile olduğunu ve ailenin kadın ve erkeklerin 
eşit şekilde temsil edileceği bir yapıda olmasını istemiştir. Bu görüş Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Türk Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türk kadınına 
verdiği hakları anımsatmaktadır. Arnavutluk bu konuda da Türkiye’yi 
örnek almaya devam ettiği düşünülmüştür.189 

1945 yılına gelinceye kadar Arnavutluk’ta 1667 adet Osmanlı mimari-
si tarzında inşa edilmiş cami vardı. Ancak, bu tarihten sonra ülkede uy-
gulanan komünist düşüncenin etkisiyle camiler ya tahrip edilmiş ya 
amacı dışında kullanılmış ya da yıkılmıştır. Bunlardan sadece bugün 
ayakta ancak 50 kadarı kalmıştır.190 

Türkiye-Arnavutluk Kültürel İlişkileri (1939-1945) 

Dil  

14. yüzyıl Osmanlılar Balkanlara geçince oradaki eski Türk boylarıyla 
kaynaşmış ve hep beraber Türkçeyi yüzyıllar boyunca hâkim kılmışlar-
dır.191 Arnavut araştırmacı Tahir Dizdarı ülkenin her bölgesini dolaşarak 
halk ağızlarında varlığını sürdüren Türkçe kelime ve deyimleri toplamış-
tır. Söz konusu çalışmasında Arnavutçaya 4.000 Türkçe kelimenin geçti-
ği bildirilmiştir. Bugünkü standart Arnavutça sözlüğünde ise 2.000’in 
üzerinde Türkçe alıntı tespit edilmiştir, ancak Arnavut halk ağızlarında 
bu alıntıların sayısının çok daha yüksek olduğu da vurgulanmıştır.192 

Arnavutluk alfabe devriminin Türk kültür devrimi ile yakından ilgisi 
bulunmaktadır. Çünkü Latin harflerine dayanan ilk Arnavut alfabesini 
hazırlayan Şemsettin Sami Frasheri, 1928 yılında büyük Atatürk tara-
fından gerçekleştirilen Latin kökenli Türk alfabesinin de temelini atan 
Türkologların başında gelmektedir. 54 yıllık yaşamında Türk diline, kül-
türüne ve edebiyatına Kamus-ül Alam, Kamus-u Türkî, Kamus-u Fran-
                                                           
188 Ksanthipi Begeja, The Family In The People’s Socialist Republic of Albania, Tirana, 1984, 
s. 12-14. 
189 Ksanthipi Begeja, a.g.e., s. 16. 
190 Kemal Hakkı Kılıç, “Arnavutluk”, Avrupa Diyanet Dergisi, Mart, 2010, Sayı: 131, s. 5. 
191 Muzaffer Tufan, “Balkanlarda Bin Yıllık Türk Kültürü”, Tarih Boyunca Balkanlardan 
Kafkaslara Türk Dünyası Semineri (29-31 Mayıs 1995), İstanbul, 1996, s. 11-12; Genciana 
Abazi Egro, “Arnavutluk’ta Türkoloji Çalışmaları”, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 
Sayı: 21, Bahar 2002, s. 3. 
192 Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy, Türkçenin Balkan Dillerine Etkisi, Balkanlar El Kitabı, 
Cilt: III, Dil ve Edebiyat, (Derleyenler: Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ-Melahat Pars), 
Çorum, 2007, s. 183-184. 
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sevi, Türk Alfabesi, Türk Dilbilgisi, Orhun Anıtları, Kutadgu Bilik, Aile, 
Kadınlarımız vb. gibi 54 yapıt vermiştir.193 

Gelenek ve Görenekler 

1938 yılında Arnavutluk nüfususun %80’den fazlası, köylerde ise %90-
95’den fazlası cahil idi.194 Bağdat Türk kültürüne ve edebiyatına nasıl 
yansımışsa İstanbul’da Arnavut kültürüne ve diline öyle yansımıştır. Ör-
neğin, “Sora Sora Bağdat Bulunur.” sözü Arnavutluk’ta “Sora Sora İstanbul 
Bulunur.” olmuştur.195 Arnavutluk’ta Osmanlı döneminde Müslüman er-
keklerle Katolik kadınlar arasında sık sık evlilik hadiseleri görülmüştür.196 

Arnavutluk geleneklerinde isim verme önem arz etmektedir. Bu kap-
samda Kral Zogu döneminde Arnavutluk veliahdına isim verilirken erkek 
olması halinde İskender, kız olması halinde ise İskender Bey’in annesi 
Donika isminin verilmesi kararlaştırılmıştır. Amaç Arnavutluk fikrini 
geçmişlere götüren milli kahraman olarak İskender Bey’i yaşatmak ve bu 
yolla nesiller boyu sürecek bir Arnavutluk kavramı oluşturmaktır.197 

Türkiye-Arnavutluk Ekonomik İlişkileri (1939-1945) 

İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Arnavutluk Avrupa’da ekonomik ola-
rak en geri ülkesi olmuştur.198 Arnavutluk 1939-1945 yılları arasında 
doğal kaynaklarını İtalyanların sömürdüğü bir ülke konumuna gelmiş-
tir.199 Gerek Kral Zogu’nun maddi olarak İtalya’dan beklentileri ve gerek-
se İtalya’nın Balkan politikası söz konusu bağımlılığı iki dünya savaşı 
arası tüm yıllarda kendini göstermiştir. Özellikle petrol sanayi tamamı ile 
İtalyanlar tarafından kontrol edilmiştir. Bu bakımdan Arnavutluk-Türki-
ye ilişkilerinin Milli Şef dönemine kadar olan bölümünde hemen hemen 
hiçbir kayda değer gelişme olmadığı görülmüştür.200 

İkinci Dünya Savaşı’nın tamamlanmasından hemen sonra Türkiye’de 
olduğu gibi Arnavutluk’ta da 1945 yılında Toprak Reformu yapılmıştır. 
Amaç savaşın getirdiği ekonomik güçlükleri en az seviyeye indirmek ve 
kalkınmak olmuştur.201 
                                                           
193 Necip P. Alpan, Arnavutluk Alfabesi Nasıl Doğdu?, Ankara, 1979, s. 4. 
194 James S. O’Donnell, a.g.e., s. 111. 
195 Adalet Yavuzer, “Arnavutluk’ta Türk İzleri”, Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Sayı: 209, 
İstanbul, Mayıs 2004/2005, s. 40. 
196 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Osmanlı Arşiv Belgelerinde Arnavutluk, İstanbul, 2008, s. 
189. 
197 Tan Gazetesi, 28 Mart 1939, s. 3. 
198 S. Gökhan, Sosyalist Arnavutluk, İstanbul, 1979, s. 56; L.S. Stavrianos, The Balkans 
Since 1453,  New York, (basım tarihi belirtilmemiştir), s. 727. 
199 Ersin Kalaycıoğlu, “Balkanlarda Milliyetçilik ve Siyasal Yaşam: 1918-1939”, Murat Sarı-
ca Anısına Sempozyum (30-31 Ocak 1993) -İki Dünya Savaşı Arasında Avrupa ve Balkanlar 
İdeolojiler ve Uluslararası Politika, İstanbul, 1994, s. 54. 
200 Anton Logoreci, The Albanians-Europe’s Forgotten Survivors, London, 1977, s. 138-142. 
201 Ramiz Alia, Enver Hoxha (1908-1985), Tiran, (basım tarihi belirtilmemiştir), s. 95. 
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Tiran Radyosu’nun bildirdiğine göre Enver Hoca, İkinci Dünya Savaşı 
esnasında İtalyanlar tarafından Arnavutluk topraklarında yapılan tahri-
batın çok yüksek olduğunu, harbin Arnavutluk’ta meydana getirdiği ha-
sarın giderilmesi için tamirat bedelinin ödenmesini için İngiltere, Rusya 
ve Amerika’dan Arnavutluk’ta talepte bulunmuştur.202 

Sonuç 

Milli Şef dönemi tamamı İkinci Dünya Savaşı ile geçmiştir. Bu dönemde 
Türkiye başlangıçta savaşa girmemek ve işgale uğramamak için iç ve dış si-
yasette birçok tedbirler alırken Arnavutluk İtalya ve Almanya tarafından sı-
rasıyla işgal edilmiş ve Kurtuluş Savaşı vermek zorunda kalmıştır.203 

Türkiye, savaşa girmemeyi uzun bir süre sürdürmüş, ancak bu dö-
nemde savaş ekonomisi uygulamak mecburiyetinde olmuştur. Ülkenin 
ekonomik durumunun belirlenmesinde bir kıstas olarak bir insanın bir 
günde yiyeceği ekmek miktarının 150 grama düşürülmesi ve bunun kar-
neyle verilmesi söylenebilir.204 Arnavutluk ise zaten çok kötü olan ekono-
mik durumunu Kurtuluş Savaşı’ndan sonra düzeltmeye bırakmıştır. 

Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nın hemen başında katıldığı Batı ittifakı 
içinde, tabiatı ile öncelikle kendi güvenliğini sağlamak istemiştir. Türki-
ye’nin savaşa katılmakla kazanacağı/kazabileceği herhangi bir şeyin ol-
madığı düşünülmüştür. Ankara’nın bir toprak talebi de bulunmamıştır. 
Dolayısıyla Türkiye, savaşa katılmakta bir çıkar olmadığını düşünmüş-
tür. Türkiye’nin yeni politikasının üç gerekçesi bulunmaktadır: 

İlk gerekçe, Üçlü İttifak Antlaşması’nın iki numaralı protokolü, yani 
geleneksel “Sovyet Çekincesiydi.” Ankara, Moskova’nın tutum belirginlik 
kazanmadığı sürece, savaşa katıldığı takdirde, Sovyetler Birliği ile çatış-
ma olasılığı görüşünü muhafaza ediyordu. 

İkinci gerekçe, müttefik askeri yardımının yetersizliğiydi. Bu Alman 
ordusu nedenle, Türk ordusu, Alman ordusu ile Bulgaristan toprakların-
da savaşacak durumda değildi. 

Üçüncü gerekçe ise, Ankara’nın Berlin ve Sofya’ya savaş ilan etmesi 
halinde, Türk ordusunun yeterince güçlü olmaması nedeni ile belki de 
Orta ve Yakın Doğu’ya giden yegâne kısa yolun düşman eline geçmesi ih-
timaliydi. Aksi halde, yani Türkiye savaşa katılmadığı ve Mihver güçleri 
de Türkiye’ye saldırmadığı sürece, Orta ve Yakın Doğu yolu güven içinde 
kalacaktı. Bu nedenle de, Mihver devletlerini tahrik edebilecek her türlü 
davranıştan kaçınmak gerekiyordu.205 
                                                           
202 Ayın Tarihi, Sayı: 142, Ankara, (1-30 Eylül), 1945. 
203 Türk Dış Politikası, (Editör: Baskın Oran), Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, 
Yorumlar (1919-1980), Cilt: I, İstanbul, 2009, s. 387. 
204 TBMM Tutanak Dergisi, Cilt: I (17 Mart 1943), Dönem: 7, Birleşim: 3, s. 23 (Başbakan 
Şükrü Saraçoğlu’nun 17.3.1943 tarihinde TBMM’de yaptığı konuşma); Cumhuriyet Gazetesi, 
14 Ocak 1942. 
205 Cemil Koçak, a.g.e., s. 532-533. 
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Arnavutluk ile ikili ilişkilerimize gelince, Kral Zog’un hükümranlığı 
döneminde (1925-1939) iki defa kopma noktasına gelmiş olan Türkiye-
Arnavutluk ilişkileri İtalya’nın Arnavutluk’u nüfuzu altına almasıyla tari-
hinde olabilecek en alt seviyeye inmiştir.206 Daha sonra ise komünizmin 
hâkimiyeti ile de bu durum benzer şekilde devam etmiştir. Bununla bir-
likte, Enver Hoca Türkiye’den farklı bir ideolojiye sahip olmasına rağmen 
Yunanistan ile ilgili düşüncesinde Türkiye gibi hareket etmiştir. Yunanlı-
ların Megali İdeası’nı ve söz konusu ideanın kapsam alanı içinde Arna-
vutluk’un da olduğunu bildiğinden Türkiye ile olan ilişkilerini komüniz-
me rağmen kopma noktasına gelse de tamamen bitirmemiştir.207 

Kötü propagandaların tesiri altında kalmadıkları, tahrik edilmedikleri 
zaman Balkan milletleri birbirlerine karşı anlayış ve sevgi hisleriyle dolu-
durlar.208 Halide Edip Adıvar’ın 1937 yılında Arnavutlar hakkında söyle-
diği Arnavut demek, “Türk’ün tarihine ve kanına ebediyen karışmış kar-
deş demek” sözü bugün hala geçerlidir.209 

Milli Şef döneminde Arnavutluk’un Türkiye ile olan ilişkilerinin arzu 
edilen seviyede gelişmemesinde Enver Hoca’nın paranoyid şekilde yaban-
cı düşmanlığına sahip olması ve bu hususta Batı ülkelerini hedef alması 
yatmaktadır.210 Türkiye ile ideolojik farklılıklara sahip olan Arnavutluk 
bu durumda kendi Marksist-Leninist düşüncesinin Türkiye’de kabul 
görmemesi sonucu ilişkileri geliştirmeye yönelik bir gayret içerisine de 
girmediği görülmüştür. 

Aslında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1934 yılında Türkiye-Arnavut-
luk ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini açıklamıştır: 

“Biz Arnavut milletini severiz, kardeş tanırız, kendimizden uzak görme-
yiz. Devlet ve millet olarak kuvvetlenmesini ve terakki etmesini ve Balkan-
larda layık olduğu mevkii kuvvetle, bilhassa müstakil, emniyetli bir suret-
te almasını ciddi ve kati olarak isteriz.”211 
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SOVYET ZULMÜNE UĞRAYAN ÖZBEK ŞAİRİ 
USMAN NASİR 

Doç. Dr. Selahittin TOLKUN* 

Öz 

Usman Nasir, modern Özbek şiirinin kurucularından olup, pek çok 

çağdaşı gibi Sovyet hışmına uğrayan bir şairdir. Özbekistan’ın Naman-

gan şehrinde başlayıp Uzak Doğu’nun Kamerova bölgesinde sona eren 

kısa hayatında şair, topu topu yedi sekiz yılda eserlerini yazmış; ancak 

Özbek şiirinde silinmez izler bırakmıştır. 

Anahtar kelimeler: Usman Nasir, Modern Özbek Şiiri, Özbek Şair. 

Abstract 

Uzbek Poet Usman Nasir, Who Was Exposed To Soviet  

Oppression 

Usman Nasir, being one of the founders of modern Uzbek poetry, was 

a poet who was the object of Soviet fury as were most of his contempora-

ries. In spite of his short life, which began in the city of Namangan in Uz-

bekistan and ended in the region of Kamerova in distant Asia, the poet 

wrote all his work in a total of seven or eight years, leaving permanent ef-

fects on Uzbek poetry. 

Key words: Usman Nasir, Modern Uzbek Poetry, Uzbek Poet. 

Sabık Sovyetler Birliği, bilhassa Stalin döneminde birçok milletin sür-
gün edildiği, birçok aydının sudan sebeplerle katledildiği ve Sibirya’ya 
ölüme sürüldüğü vahşi bir sistemdi. Bu zulüm ve işkencelerden Özbek 
Türkleri de nasibini almış; Abdurrauf Fıtrat, Abdülhamit Süleyman Çol-
pan, Abdullah Kadirî, Maşrık Yunus Elbek, Mahmut Maksut Batu, Gu-
lam Zaferî, Gazi Âlim gibi pek çok seçkin haksever ve halksever evladını 
kurban vermiştir.1 İşte bu kurbanlardan birisi de kısa süren hayatında 
Özbek edebiyatında parlak ve kalıcı izler bırakan şair Usman Nasir’dir. 
                                                           
* Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. 
1 Baymirza Hayit, Türk Dünyasında Rus Emperyalizminin Ayak İzleri, Sabah Gazetesi Kül-
tür Yayınları, İstanbul, 1978, s. 289-317; Şuayip Karakaş, “20. Yüzyıl Türk Dünyası Ede-
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Kaynakların birçoğunda şairin, 13 Kasım 1912 tarihinde Namangan 
şehrinin Çukur Köçe bölgesindeki Tenhagör mahallesinde fakir bir zana-
atçı ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldiği belirtilmektedir.2 Ancak ya-
zarın Kokand’da doğduğunu yazanlar da bulunmaktadır.3 İkinci grupta-
ki Özbek kaynağının yayım tarihinin 1962, ilk gruptakilerin ise yakın 
dönemde olduğu göz önüne alındığında yazarın Namangan doğumlu ol-
duğunu söylemek yerinde olacaktır. 

Şairin babası Muhammedhoca (Memethoca) okumuş, kültürlü biridir. 
Kimi kaynaklarda molla olduğu yazılıdır. Şair henüz iki yaşında iken ba-
bası ölmüştür. Şairin annesi de okumuş bir hanım olan Halembibi’dir. 
Eşinin ölümüyle dul kalan Halembibi Hanım, 1916’da hem eski mektep-
lerde, hem de Rus tarzı mekteplerde okumuş olan Nasirhacı Muham-
medsadıgoğlu (Memedsadıkoğlu) ile evlenir. Bu şahıs 1902’de Andican’-
daki büyük depremde eşini ve çocuğunu kaybettiğinden henüz iki yaşın-
daki yetim Usman’ı kendi çocuğu gibi benimsemiştir. Şair, bu sebepten 
dolayı kendi öz babasının değil, üvey babasının ismini kullanır ve Us-
man Nasir diye tanınır. Şair hiç evlenmemiştir. Bütün ailesi annesi, üvey 
babası ve bu babadan olan üç üvey kız kardeşinden ibarettir. 

Usman Nasir, 1921-1924 yılları arasında, ailesinin yanında ilk mek-
tebe devam etmiş, daha sonra henüz 13 yaşındayken Kokand’daki yatılı 
mektepte okumuştur. Şair, edebiyata olan hevesinden dolayı buradaki 
edebiyat meclislerine katılmıştır. 6 ve 7. sınıflarda okuduğu yıllarda oku-
lun duvar gazetesinde ilk şiirleri yayınlanmıştır. “Bizniñ Közgü (Bizim Ay-
na)” adındaki bu duvar gazetesi, daha sonra Usman Nasir’in teşebbüsü 
ile el yazma dergiye dönüşür. Şairin ilk şiiri, 1927’de “Yengi Yol (Yeni 
Yol)” dergisinde “Hakiket Gelemi (Hakikat Kalemi)” başlığıyla basılmıştır. 
Usman Nasir’in şiirleri, ayrıca Kokand’da yayımlanan “Yengi Fergane” 
gazetesinde de yayımlanmıştır. 

Şair, 1929’da okulu bitirerek Leningrad (St. Petersburg)’a seyahate 
gitmiştir, böylece Rus kültürünün bu önemli merkeziyle tanışma imkânı-
na sahip olmuştur.4 
                                                                                                                                        
biyatı Üzerine Bir Deneme”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 2, Güz, 1996, s. 
296-297. 
2 Ötkir Reşid, “Usman Nasir”, Gülistan, Taşkent 7 / 1988, s. 19; Mükerreme Muradova, 
“Men Devrnin Kiçik Perçesi”, Özbekistan Edebiyatı ve Sen’etı, 16.10.1988, s. 3; S. Ehmedov 
- B. Kasımov - R. Koçkarov - Ş. Rizayev, Adebiyat Umumiy Orta Te’lim Mekteblerining 5-Sinfi 
Üçün Derslik II Kısm, Taşkent, 2011, Şark, s. 14; Sultanmurad Alim - Sunnat Ahmedov - 
Rahman Koçkarov, Edebiyat Umumiy Orta Te’lim Mekteblerining 8-Sinfi Üçün Derslik-Mec-
mua, Taşkent, 2010, Ğefur Ğulam, s. 204. 
3 Server Ezimov - H. Yakubov - S. Kasımov - M. Sultanova - S. Memecanov, Özbek Şe’riyeti 
Antologiyasi Sovet Şe’riyeti, 4. Cilt, Taşkent, 1962; Özedebiyneşr, s. 481; Ertuğrul Yaman, 
“Çağdaş Özbek Şiiri”, Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı V (Türkiye Dışı Çağdaş Türk Şiiri), Sayı: 
531, Ankara, Mart 1996, s. 928; İrfan Ünver Nasrattınoğlu, Çağdaş Özbekistan Şiiri Antoloji-
si, Ankara, 1988, s. 46. 
4 Mükerreme Muradova, a.g.e., s. 3. 
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Usman Nasir, 1929-1930 yılları arasında, Kokand’daki talim-terbiye 
okulunda müdür ve öğretmen olarak çalışmıştır. 1930’da dostu Temur 
Fettah ile Moskova’ya giderek buradaki Sinematografya Enstitüsü’nün 
Senaristlik Fakültesi’ne kaydolmuş; ancak hastalığı dolayısıyla bir yıl 
sonra Kokand’a geri dönerek eski işine devam etmiştir. 

Şairin adı yirmili yılların sonunda okurlar arasında yayılmış, 30’lara 
gelindiğinde ise şiirleri merakla beklenen şair olmuş, insanlar onu “tabi-
aten şair”, “anadan doğma şair” olarak niteler olmuştur.5 

Usman Nasir, 1932 güzünde, Semerkant’taki Pedagoji Akademisi’nin 
Filoloji Fakültesi’ne kaydolmuştur. Fakülte Dekanı Rauf Baycanov’un 
söylediğine göre şair, diğer bazı mühim şahıslarla birlikte fakülteye imti-
hansız alınmıştır. Usman Nasir, burada okuduğu yıllarda “Yaşlik (Genç-
lik)”, “Bedem Güllegen Keçe (Bademlerin Çiçek Açtığı Gece)”, “Heyr (Elve-
da)”, “Yolçı” gibi şiirlerini yazmıştır. Usman Nasir, fakültenin tatile girdi-
ği dönemlerde, Kafkasya ve Kuzey’e seyahatler yapmıştır. Şair, okurken, 
Semerkant’ta yaşayan bir kadınla münasebeti olduğu iftirasıyla okuldan 
atılması için hakkında şikâyette bulunulmuş; fakat üniversite kurulu bu 
şikâyeti dikkate almamıştır. Şair, bu yıllarda “Narbote” destanını ve “Et-
las” dramasını yazmıştır. 

Usman Nasir, 1934 Mart’ında Taşkent’te tertiplenen Özbekistan Sov-
yet Yazarlarının 1. Toplantısı’na iştirak etmiştir. Semerkant’a dönüşünde 
üniversitesinin toplantı salonunda bir konuşma yapmıştır. Bu sırada Ko-
münist Partisi saflarını temizleme günleri başlamış ve öğretmeni Gazi Ali, 
Usman Nasir’i şiddetle tenkit etmiştir. Bunun üzerine Usman Nasir, öğret-
meniyle tartışmış ve sonunda o öfkeyle eğitimini 5. sınıfta bırakmıştır. 

Şair, 1935 yılında Taşkent’e gelerek burada “Yaş Leninçi” (Genç Le-
ninci) gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Ayrıca bu gazeteye bağlı olarak 
1928’den beri bazen iyi bazen zayıf faaliyet gösteren edebiyat sohbetleri-
ni canlandırmış ve buraya zamanın büyük yazarlarını -meselâ Abdullah 
Kadirî, Aybek, Fıtrat, Çolpan, Abdullah Avlanî vb.- davet etmiştir. Taş-
kent’e geldiği yıl beraberinde Kokand’da yaşayan ailesini de getirmiştir. 

Usman Nasir, 1932’de “Seferber Setrler (Seferber Satırlar)” ve “Kuyaş 
Bilen Suhbet (Güneş İle Sohbet)”, 1934’de “Traktorabad”, 1935’te “Yürek” 
ve 1936’da “Mehrim (Sevgim)” adlı şiir kitaplarını yayımlamıştır. Özbekis-
tan Komünist Partisi birinci sekreteri Ekmel İkramov, Usman Nasir’in 
eserlerinden dolayı, Yazarlar Birliği’nin toplantısında şairi övmüş ve şair 
için “Usman Nasir, Özbek edebiyatının parlak yıldızı ve Özbek halkının 
Puşkin’idir.” demiştir. Şairin, yukarıdaki Özbek Türkçesi’yle yazılmış beş 
şiir kitabının dışında bir de Rusça yazılmış şiir kitabı mevcuttur. Ayrıca 
“Narbote”, “Nehşan” ve “Lenin” isimli üç destanı, “Etles”, “Zefer”, “Songi 
Kün (Son Gün)” ve “Düşmen” adında dört drama yazmıştır. Bunlardan 
                                                           
5 Sultanmurad Alim - Sunnet Ehmedov - Rehman Koçkarov, a.g.e., s. 204. 
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“Nehşan”, kimi edebiyatçılara göre 1930’lu yılların edebi yönden en mü-
kemmel eserlerden birisidir.6 Drama eserlerinden “Etles” Özbek edebiya-
tındaki ilk manzum dramadır.7 

Usman Nasir, şiir dışında tercüme işiyle de uğraşmıştır. Bu sahada, 
V.İ. Krşon’un “Uluğ Kün” dramasını, A.S. Puşkin’in “Bağçeseray Fontanı 
(Bahçesaray Çeşmesi)” adlı eserini, M.Y. Lermontov’un “Demon” gibi şiir-
lerini ve Geyne, Göte, Bayron gibi şairlerin pek çok şiirini Özbek Türkçe-
sine çevirmiştir. Şairin ayrıca tutuklanması esnasında, evinde yapılan 
aramalarda, beş adet daktilo edilmiş tercüme eserin de diğer eşyalarla 
birlikte götürüldüğü bilinmekte; ama bunların neler olduğu bilinmemek-
tedir. 

1937 yılına gelindiğinde Usman Nasir, Çolpan, Aybek, Mirtemir, Ha-
mid Alimcan gibi başka yazarlarla birlikte büyük Rus yazarı Puşkin’i an-
ma gününü tertiplemiştir. İşte bu işlerle uğraştığı sırada, şairin başında 
kara bulutlar dolaşmaya başlamış ve diğer Türkistan-Türk yazarları gibi 
takibata uğramıştır. Eserleri, komünist ideolojinin net olarak verilmediği 
ve karamsar düşüncenin hâkim olduğu gibi sebeplerle tenkit edilmiştir. 
Bu fikirler doğrultusunda 1937-1944 yılları arasında, onun eserlerinin 
yok edilmesi gerektiğini savunan yazılar, maalesef, kendi arkadaşları ta-
rafından imzalanmıştır.  

1937 yılında, Uygun, “Kızıl Özbekistan” gazetesinde yayımlanan “Şiir-
de Siyasî Keskinlik Olsun” başlıklı makalesinde, ölümüne sebep olduğu 
milliyetçi şairler arasına Usman Nasir’i katarken, onun diğer milliyetçi 
şairler gibi olmadığını, ancak şiirlerinde komünist mefkûreden ziyade li-
rizmi işlediğini söyleyerek, bunun bozuk burjuvazi aşk lirizminin uyan-
masına sebep olacağı iddiasıyla, şiirlerindeki karamsar edadan bahset-
miştir. Uygun, makalesinde üstü örtülü de olsa şairin büyüklüğünü ka-
bul ederek, onun diğer şairlere, genç yazarlara tesir etme tehlikesinin 
önüne geçilmesini istemiştir.8 

Usman Nasir, Kerimov’a göre 13, Muradova’ya göre 14 Temmuz 
1937’de hapsedilmiştir.9 Yazarın evinde yapılan aramalarda pasaport, 
yazarlar birliği azalık belgesi, not defteri, türlü kitap ve broşürler, tercü-
me eserlerin daktilo edilmiş nüshaları bulunmuştur. 

Usman Nasir’i sorgulayan kişi, Matveev adında birisidir. Bu şahıs, 
sorgulama esnasında Usman Nasir’e “Sarhoşken bilmeden Stalin’e söv-
müşüm.” diyerek suçunu kabul etmesini ve bu sayede beş altı sene içeri-
                                                           
6 Ekrem Kettebekov - Selahiddin Memecanov - Behtiyar Nezerov - Umereli Narmetov - İzzet 
Sultanov - Azad Şerefiddinov - Nuriddin Şükürov, Özbek Sovet Edebiyatı Terihi, Taşkent, 
1990, Okıtuvçi, s. 51. 
7 Ötkir Reşid, a.g.e., s. 19. 
8 Mükerreme Muradova, a.g.e., s. 3. 
9 Mükerreme Muradova, a.g.e., s. 3; Neim Kerimov, Usman Nasirniñ Soñgi Künleri, Taşkent, 
1994, Şerk, s. 3. 
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sinde kurtulabileceğini söylemiş10; Usman Nasir de bunu kabul etmiştir. 
Ancak şair, 5 Ekim 1938’deki askerî kurul huzurunda, bu “itiraf belgesi-
ni” tamamen reddetmiş; ne var ki Yazarlar Birliği’nin sabık sekreterinin 
verdiği yalan ifade dolayısıyla, bu inkâr, bir işe yaramamış ve şair Özbek 
SSC Ceza Kanunu’nun 14, 64. ve 67. maddelerine göre suçlu bulunmuş, 
5 yıl siyasî haklardan mahrumiyet şartıyla toplam 10 yıl hapis cezası al-
mıştır.11 1938 senesi sonuna gelindiğinde şair, Uzak Doğu’daki Magadan 
şehrine gönderilmiştir. H. Süleymanova’nın söylediğine göre, buradaki 
ağır çalışma şartları ve kötü duruma rağmen şair, kalemini bırakmamış-
tır. Mahpus şair, Magadan’dan, Moskova’ya Stalin’e dilekçe yollamış ve 
bu dilekçe üzerine, 1943’te Usman Nasir’in suçu tekrar araştırılmış ve 
araştırmayı yürüten iki albay, şair için, “Biz istidatlı bir delikanlıyı boşu-
na hapsetmişiz.” demiştir.12 Ancak bu sözlerin, şaire bir faydasının olup 
olmadığı bilinmemektedir. Şairin şiirlerinin, Taşkent’te yeniden araştırıl-
dığı sırada, Usman Nasir, Uzak Doğu’da verem hastalığına yakalanmış 
ve bu hastalığından dolayı da Uzak Doğu’nun nispeten daha yumuşak 
havası olan Kamerovo bölgesindeki ormanlara gönderilmiştir. Ancak şa-
ir, burada henüz 32 yaşında iken 23 Mart 1944’te vefat etmiştir.13 Do-
ğum tarihinde olduğu gibi bu konuda da ikilik bulunmaktadır. Kimi kay-
naklar da ölüm tarihi olarak 1952 yılını kaydetmektedir.14 Ancak ilk 
gruptaki Özbek kaynaklarının günümüze yakın olmasından dolayı 1944 
senesini doğru kabul etmek yerinde olacaktır. 

Usman Nasir’in vefatından epey zaman sonra, 1955 senesinde, Uzak 
Doğu’da şairin yaşamakta olduğuna dair bir söylenti yayılmıştır. Şairin 

eniştesi meşhur şair Ötkir Reşid, şairin yaşadığı sanılan yerdeki sürgün 

kişilerden birisi olan Tacihan Şadiyeva’ya bir mektup yazarak bilgi iste-
miş; fakat gelen cevapta, şairin daha önce öğrenildiği gibi öldüğü bildiril-

miştir.15 
Şairin ölümünden bir müddet sonra Özbekistan Yazarları Birliği, Mü-

kerreme Muradova ve Nadire Reşidova adlı şairleri, Usman Nasir’in kab-
rinin yapılması ve başına bir abidenin dikilmesi için, şairin ölüm yeri 
olan Kamerovo’ya göndermiş ve bu kişiler de üzerlerine düşen vazifeleri-
ni yerine getirmiştir.16 
                                                           
10 Mükerreme Muradova, a.g.e., s. 7. 
11 Mükerreme Muradova, a.g.e., s. 7. 
12 Mükerreme Muradova, a.g.e., s. 7. 
13 Ötkir Reşid, a.g.e., s. 19; Sultanmurad Alim - Sunnet Ehmedov - Rehman Koçkarov, 
a.g.e., s. 206; S. Ehmedov - B. Kasımov - R. Koçkarov - Ş. Rizayev, a.g.e., s. 20; Ertuğrul Ya-
man, a.g.e., s. 929. 
14 Server Ezimov - H. Yakubov - S. Kasımov - M. Sultanova - S. Memecanov, a.g.e., s. 482; 
İrfan Ünver Nasrattınoğlu, a.g.e., s. 46. 
15 Ötkir Reşid, a.g.e., s. 19. 
16 Ötkir Reşid, a.g.e., s. 19. 
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Genç yaşta ölen Usman Nasir, eserlerini topu topu 7-8 yıl gibi bir za-
man içinde 18-25 yaşları arasında yazmıştır.17 Şiirlerinde lirizm hâkim-
dir. O, bu kısa süren hayatında verdiği eserlerle, modern Özbek-Türk şii-
rinin oluşmasında büyük rol oynamıştır. 

Şair, zaman zaman yaşadığı komünist istibdat devrinden dolayı ge-
rek rejimi, gerek partiyi ve gerekse Lenin ile Stalin’i öven şiirler yazmak 
zorunda kalmıştır. Ancak en güzel eserlerini lirizm, vatan ve halk ko-
nularında vermiştir. Şair hakkında yazar Turab Tole, “Usman, şiirimiz-
de rüzgâr gibi gelip geçti. Hatta boran gibi. O, öyle bir gürültü ve dalgay-
la geldi ki birçok şairin üslûbunu ve eserini darmadağın etti. Onun için, 
Özbek yazarları “Özbeklerin Lermontov’u”, Moskova’daki gazetelerse 
“Şark’ta Puşkin peyda oldu.” şeklinde yazmışlardır.”18 diye yazmaktadır. 

Usman Nasir’in tercüme faaliyetlerinden de anlaşılacağı üzere başta 
Rus olmak üzere başka ülke şairlerinden haberdardı. Ancak onun şiirde-
ki asıl üstadı yine kendisi gibi Sovyet Rusya tarafından katledilen meş-
hur Özbek şairi Çolpan’dır. Hatta Kerimov bizzat “O (Usman Nasir), Çol-
pan’ın şiir ırmağından ayrılan bir koldur.” demektedir.19 

Şair sanki geleceği görmüş gibi 1935’te kaleme aldığı “Bağım”20 adlı 
şiirinde şöyle demiştir:21 

Bergdek üzilib ketsem, 
Unutmes meni bağım. 
İşimni hurmet kılur. 
Güllerden heykel kurur. 
Unutmes meni bağım. 

Yaprak gibi kopup gidersem, 
Unutmaz beni bağım. 
İşime hürmet eder. 
Çiçeklerden heykel diker. 
Unutmaz beni bağım 

Şe’rlerim yeñreb kalur 
Bir umrge ölmeymen 
Hayâtımning davâmı! 
Kelacagimga hâmiy 
Bir umrga ölmayman! 

Şiirlerim yankılanır durur 
Ebediyen ölmem ben! 
Hayatımın devamı 
Geleceğime hâmi 
Ebediyen ölmem ben! 

Nesrulle Devrân’ın belirttiğine göre Stalin devrinde 5 yıl hapis yatar-
ken, Usman Nasir ve diğer büyük Özbek edibi Abdullah Kadirî ile birlikte 
olduğunu anlatan Semerkant Devlet Üniversitesi idarecilerinden Şerif İb-
rahimov, Usman Nasir’in hapishane duvarına aşağıdaki “Tutkun Bülbül-
çe (Tutsak Bülbülcük)” şiirini yazdığını belirtmektir.22 
                                                           
17 Ötkir Reşid, a.g.e., s. 18. 
18 Sultanmurad Alim - Sunnet Ehmedov - Rehman Koçkarov, a.g.e., s. 206. 
19 Neim Kerimov, a.g.e., s. 29. 
20 Server Ezimov - H. Yakubov - S. Kasımov - M. Sultanova - S. Memecanov, a.g.e., s. 492-493. 
21 Şiirler tarafımızdan Türkiye Türkçesine çevrilmiştir. 
22 Neim Kerimov, a.g.e., s. 130-131. 
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TUTKUN BÜLBÜLÇE TUTSAK BÜLBÜLCÜK 

Hazır seniñ kenatıñ bağlık, 
Yüregiñ dağlık 
Eşitilmes seyreşıñ helkke. 
Sen kezgen bağler hem bom-boş, 
Yok unde haniş 
Eşikleri kulflıdur... helke... 

Şimdi senin kanadın bağlı 
Yüreğin yaralı 
İşitilmez şakıman halka. 
Senin gezdiğin bağlar da bomboş, 
Yok orada tegannî 
Kapıları kilitlidir... zincir... 

Emin bol, yeçilür bağlı kenatıñ, 
“Bülbül” kü atıñ, 
Hızmetnı el üçün eylegen zatıñ. 
Koşığıñ mevc ursın, tinmesin tilde! 
Beribir tiñlenür devr kelib elde! 

Emin ol çözülür bağlı kanadın, 
“Bülbül” değil mi ya adın, 
Hizmeti halk için yapmıştır zatın. 
Türkün coşsun, susmasın dilde! 
Nasılsa dinlenir, gün gelir yurtta! 

O, Veten bülbüli, güller aşığı 
Vefalı bülbül, 
Konesen tekraren ğunçe-tehtiñge 
Sağ ve berdem bol! 

Ey vatan bülbülü, güller aşığı, 
Vefalı bülbül, 
Konacaksın tekrar goncadan tahtına, 
Sağ ve dinç ol! 

Sonuç 

Özbek Türk Edebiyatının Çolpan, Abdullah Kadirî, Fıtrat gibi hürriyet 
ve Türklük aşığı öncü edebiyatçıları gibi, şair Usman Nasir de; ne yazık 
ki Sovyet acımasızlığının kurbanı olmuştur. Gerçi Usman Nasir; diğer 
birçok Türkistanlı aydın gibi kurşuna dizilmemiş, yalnızca sürgün edil-
miştir. Yine diğer birçoğundan farklı olarak en azından mezarının yeri 
bellidir ve yukarıda belirtildiği gibi anavatanından çok uzaklarda da olsa 
mezarının başına bir abide dikilmiştir. 

Usman Nasir’in topu topu yedi sekiz yıl süren edebî faaliyetleri, yaşa-
dığı dönemde gerek Taşkent gerekse Moskova’da takdir edilmiş; ne var ki 
bu durum onun lehine olmak yerine aleyhine olmuştur. Stalin sonrası 
dönemde, Usman Nasir’in itibarı kısmen iade edilse bile şairin gerçek 
anlamda öz yurduna -cismen olmasa da manen dönüşü- ancak Özbekis-
tan’ın istiklali ile mümkün olabilmiştir. 
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Öz 

Bu çalışmanın amacı, Özbekistan’da Türkiye Türkçesinin birinci ve 

ikinci yabancı dil olarak öğretiminin izlediği yolu sunmaktadır. Bu bağ-

lamda, geçmişten günümüze kadar Özbekistan’da Türkiye Türkçesinin 

yabancı dil olarak öğretiminin gelişimi izlenmiştir. Çalışmamızda Özbe-

kistan Yüksek ve Orta Mahsus Eğitim Bakanlığı (Özbekistan Oliy Orta 

Mahsus Ta’lim Vazirligi), Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı tarafından ya-

yınlanan güncel bilgiler kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda Özbekis-

tan’da Türkiye Türkçesi öğretiminin temelinin atılmasından bugüne ka-

dar izlediği seyirde gelişmekte olduğu ancak yabancı dil olarak Türkçe 

öğretiminde istenilen düzeyde olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. 

Anahtar kelimeler: Özbekistan, Türkçe Öğretimi, Yabancı Dil, Öğre-

tim Kurumları, Dil Öğretimi. 

Abstract 

A General View Of Education With Turkey Turkish In  

Uzbekstan 

The purpose of the study is to present the path followed on education 

of Turkish in Uzbekistan as first and second foreign language. The deve-

lopment of education of Turkish as a foreign language in Uzbekistan is 

tracked down. Recent data gathered from The Ministry of Secondary and 

Higher Education of Uzbekistan and Turkish Cooperation and Coordinati-

on Agency are used during the study. The main output of the study is 

that the education of Turkish as a foreign language in Uzbekistan is deve-

loping though it is not currently at a adequate level. 

Key words: Uzbekistan, Turkish Education, Foreign Language, Edu-

cational Institutions, Language Education. 
                                                           
* İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü. 
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Giriş 

Sovyet döneminde Özbekistan’da Türkiye Türkçesi öğretimi üzerine 
yapılmış olan çalışmaları bulmak zordur. Ancak, bazı yazarlar Türkçe’yi, 
Türk kültürünü, Türklerin yaşam tarzını Özbek Türkçesine çevirdikleri 
eserleri ile halka aktarabildi. Bunlardan Reşat Nuri Güntekin’in “Çalıku-
şu”, “Yaprak Dökümü” eserleri veya Sebahattin Ali’nin hikâyeleri halkın 
kalbini kazanan eserlerdir. Fakat bunlar yetersizdi. 

Türkiye’nin, Türkiye Türkçesinin, Türk kültürünün her yönüyle tanın-
masına 1991 yılında Özbekistan’ın kavuştuğu bağımsızlıkla birlikte imkân 
sağlandı. Türkiye Cumhuriyeti, Özbekistan’ın bağımsızlığını ilk kabul eden 
devlettir. O zamandan günümüze Özbekistan ve Türkiye arasındaki ilişki-
ler sadece dil ve edebiyatta değil hem ekonomik hem siyasi hem de kültü-
rel yönde gelişmeye başladı. Artarak devam eden bu çalışmalar iki devlet 
arasındaki ilişkileri güçlendirmektedir. Özbekistan bağımsızlığını ilan ede-
ne dek Özbek halkı Türkiye Türkçesini kendi çabalarıyla öğrenmiştir. Ba-
ğımsızlıktan sonra Batı ve Doğu dilleriyle beraber Türk Dili ve Edebiyat 
uzmanları yetiştirmeye yönelik lisans programları ve liseler açılmıştır.1 

1. Özbekistan’da Birinci Yabancı Dil Olarak Türkiye Türkçesi Öğretimi 

Günümüzde Özbekistan’da Türk Dili ve Edebiyatı uzmanları yetiştir-
mekte olan bir üniversite mevcuttur. O da Taşkent Devlet Şarksinaslık 
Üniversitesi’ndeki Türkoloji Bölümü’dür. 

Özbekistan’da Türkiye Türkçesi öğretiminin gelişim tarihî ve Türk Dili 
ve Edebiyatı uzmanları yetiştiren bu üniversite hakkında kısaca bilgi 
vermek gerekirse: 

“1918 Kasım ayında Taşkent’te Türkistan Şarkşinaslık Üniversitesi 

olarak kuruldu. Bu üniversite, Orta Asya’daki ilk ve yegâne Şarkşi-

naslık yükseköğretim kurumuydu. Bu üniversite komşu ülkeler için 

de Şarkşinaslık alanının çeşitli branşlara ait uzmanlarını yetiştirme-

ye başladı. Bu üniversitede Türkistan ve ona komşu olan, Doğu ülke-

lerinin tarihi, etnocoğrafyası, coğrafyası, İslam tarihi ve İslam dini, 

Doğu memleketleri uluslarının dilleri ve edebiyatları okutulmuştur. 

Kurulduğu 1918 senesinde birinci sınıfa 234 öğrenci kabul edilmiştir. 

Üniversitede Doğu dillerinden Arap, Fars, Çin, Peştu, Urdu, Türk Dil-

leri ve bununla birlikte Avrupa dillerinden İngiliz, Alman ve Fransız 

dilleri öğretildi. Yanı sıra Afganistan, İran, Doğu ve Batı Türkistan, 

Buhara coğrafyası, Özbek, Kırgız, Fars, Tacik, Kazak, Afgan, Kara-

kalpak etnocoğrafyası, Orta Asya, İran, Afganistan, Hindistan tarihi 

ve eski dünya tarihi, İslam tarihi, fıkıh gibi bilimler okutulmuştur. 

Üçüncü sınıftan başlayarak öğrenciler ihtisas bölümlerine ayrılarak 

okutulmuştur. Eğitim aşağıdaki ihtisaslıklara bölünmüştür: Türk Dilleri, 
                                                           
1 Zilale Hudaybergenova, Özbekistan’da Türkçenin Kullanımı, Kırıkkale, 2009, s. 1. 
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Arapşinaslık, İran Filolojisi, İslamşinaslık. Bununla birlikte yerli okullar 

için de Özbek Dili Edebiyatı ve Tarihi öğretmenleri yetiştirilmiştir.”2 

Tarihi belgelere göre 1930’lu yıllarda Türkistan Şarksinaslık Üniversitesi 
kapatılmış ve Orta Asya Devlet Üniversitesi’ne bir fakülte olarak bağlanmış-
tır. Bu fakültenin öğretimi de uzun sürmemiş ve pedagoji fakültesi yeniden 
yapılandırılarak 1931 yılında yeniden kapatılmıştır. Bu sürede A. Borokov, 
V. Reşetov, K. Yudokin, İ. Kissen gibi dilciler ve İ. İvanov, M. İvanova, M. 
Masson, V. Şişkin, O. Suharova gibi dilciler ve tarihçiler yetişmişlerdir.3 

1944 yılında tarihçi Hamrayev’in katkılarıyla Orta Asya Devlet Üni-
versitesi’nde Doğu Dilleri Fakültesi olarak yeniden açılmıştır. 

1999 yılında Şarksinaslık Enstitüsü kurulmuş ve 1991 yılının 15 Tem-
muz’unda Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İ. Karimov’un kararı ile 
bu Enstitü, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi’ne dönüştürülmüştür. 

1.1. Özbekistan’da Üniversitelerde Türkiye Türkçesi’nin Birinci 
Yabancı Dil Olarak Öğretimi 

1.1.1. Taşkent Devlet Şarksinaslık Üniversitesi 

Üniversite 15 Ağustos 1991’de kurulmuştur. Üniversitede daha önce-
den Altayşinaslık Anabilim Dalı kurulmuş ve bu anabilim dalına bağlı 
Uygur, Kore, Türk ve Japon dilleri öğretilmeye başlanmıştır. Daha sonra-
ları bu bölümler bağımsız olarak Türk Filolojisi, Uygurşinaslık, Kore Fi-
lolojisi ve Japon Filolojisi olarak eğitime devam etmiştir. 

Günümüzde, Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi’nde kendi faa-
liyetini sürdüren Türkoloji Bölümü ülkedeki bilimsel araştırma yapan en 
büyük merkez olarak görülmektedir. 

2009 yılında verilen rakamlara göre bölümde yirmi dört öğretim üyesi 
bulunduğu, bunların beşinin profesör, sekizinin doçent, ikisinin okut-
man ve diğerlerinin öğrenim görevlisi olduğu bilinmektedir. 

Lisans ve yüksek lisans esasında iki aşamada eğitim gerçekleştiren bu 
bölüm Türk Dili ve Türk Edebiyatı dalları üzerine uzmanlar yetiştirmektedir. 

1.1.1.2. Şarkşinaslık Üniversitesi’nde Birinci Yabancı Dil Olarak 
Türkçe Öğretiminde Uygulanan Ders Yönergesi 

Türkoloji Bölümü Tarafından Okutulmakta Olan Ders Adları 

LİSANS AŞAMASI 

• Filoloji (Doğu Dilleri) Bölümü’nde okutulan dersler: 

- Dilbilimine Giriş 
- Genel Dilbilimi 

                                                           
2 Zilale Hudaybergenova, a.g.e., s. 2. 
3 Zilale Hudaybergenova, a.g.e., s. 2. 
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• Türkoloji Bölümü’nde okutulan dersler: 

Uzmanlık Dersleri: 

- Türk Dili 
- Türk Edebiyatı 
- Uygur Dili 

Zorunlu Dersler: 

- Türkolojiye Giriş 
- Türkçeyi Okutma Metotları 
- Tercüme Teorisi ve Uygulaması 
- Türkçede Kelimebilimi 
- Türkçenin Teorik Dilbilgisi 
- Türk Edebiyat Poetiği 

Seçmeli Dersler: 

- Eski Türk Yazıtları 
- Eski Türk Dili 
- Türk Yazı Dilinin Şekillenmesi ve Gelişmesi 
- Eski Türk Edebiyatı 
- Çağdaş Türk Şiiri 

• Doğu Felsefesi Bölümü’nde okutulan dersler: 

Uzmanlık Dersleri: 

- Türk Dili 
- Eski Türklerin Dini Felsefi Bakışları 

• Doğu Klasik Filoloji Bölümü’nde okutulan dersler: 

Uzmanlık Dersleri: 

- Türk Dili Tarihi 

• Yabancı Ülkeler Tarihi Bölümü’nde okutulan dersler: 

Uzmanlık Dersleri: 

- Türk Dili 
- Türk Tarihnevisliği ve Kaynak İncelemesi 

Zorunlu Dersler: 

- Türkiye’de Batılılaşma Süreci 

• Merkez Asya Halkları Tarihi Bölümü’nde okutulan dersler: 

Uzmanlık Dersleri: 

- Türk Dili 
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YÜKSEK LİSANS AŞAMASI 

• Dil Bilgisi (Türk Dili) Anabilim Dalı’nda okutulan dersler: 

Zorunlu Dersler: 

- Türk Dilini Okutma Metodolojisi 

Uzmanlık Dersleri: 

- Türk Dilinin Güncel Sorunları 
- Türkiye’de Dil Durumu 
- Dil Bilgisi Bilimleri Tarihi 
- Türkçedeki Özel Edebiyat Üzerine Pratik 

Seçmeli Dersler: 

- Türk Dillerinin Tarihi Sesbilimi 
- Türk Dili Üslupbilimi 
- Tarihi Gramer 
- Türk Yazıtları Tarihi 
- Osmanlı Türkçesi 
- Karşılaştırmalı Gramer 
- Türk Dili Lehçebilimi 
- Türk Dili Leksikolojisi 

• Edebiyat (Türk Edebiyatı) Bölümü’nde okutulan dersler: 

Zorunlu Dersler: 

- Türk Edebiyatını Okutma Metodolojisi 

Uzmanlık Dersleri: 

- Türk Edebiyatı ve Folklorunun Güncel Sorunları 
- Türk Edebiyatındaki Edebî Akımlar 
- Türk Edebiyat Bilimi 
- Türk Dilindeki Özel Edebiyat (Metin) Üzerine Pratik 

Seçmeli Dersler: 

- Edebî Tercüme Problemleri 
- Eski Türk Edebiyatı  
- Özbek-Türk Edebî İlişkileri 
- Modern Türk Nesri 
- Türk Divan Edebiyatı 

• Doğu Klasik Filolojisi Anabilim Dalı’nda okutulan dersler: 

Uzmanlık Dersleri: 

- Eski Türk Kitabelerinin Dili 
- Orta Çağlara Ait Türkçe Kaynaklar 
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• Tercüme Teorisi ve Uygulaması Anabilim Dalı’nda okutulan 
dersler: 

Uzmanlık Dersleri: 

- Karşılaştırmalı Tipolojik Dilbilgisi ve Tercüme 
- Dilbilgisi Tarihi 

• Edebî Kaynakbilimi ve Metinşinaslık Anabilim Dalı’nda okutu-
lan dersler: 

Seçmeli Dersler: 

- Dilbilgisi Tarihi 

• Yabancı Ülkeler Tarihi Anabilim Dalı’nda okutulan dersler: 

Uzmanlık Dersleri: 

- Türkiye Tarihinin Güncel Problemleri 
- Türkçe Özel Edebiyat (Metin) Üzerine Pratik 

Seçmeli Dersler: 

- Doğu Elyazıları Öğretimi. 

Birinci yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi öğretiminde Özbekistan 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim için uygun görülmüş olan ve bö-
lüm tarafından hazırlanan “Turk Tili” kitabı ile “Orhun” öğretim seti kul-
lanılmaktadır. 

1.1.2. Özbekistan’da Liselerde Birinci Yabancı Dil Olarak Türkçe-
nin Öğretimi 

Özbekistan bağımsızlığına kavuştuktan sonra devlet politikası olarak 
eğitime öncelik vermiştir. Özbekistan okur-yazarlık oranı bakımından en 
yüksek düzeyli (%99.34) ülkelerden biri olarak bilinmektedir. Abbas Ka-
raağaçlı’nın verdiği bilgiye göre Özbekistan’da yetmişten fazla üniversite, 
1300 akademik lise ve kolej mevcuttur.4 

Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın ortaokul ve lise eğitimini güçlendir-
mek amaçlı kararıyla 1999 senesinde akademik liseler, yüksekokul ve 
meslek kolejleri kurulmaya başlandı. Bu okulların kurulmasındaki amaç 
yükseköğretim öncesi gençleri geleceğe hazırlamak, üniversitelerde edi-
neceği mesleklerin alt yapısını oluşturmak ve onları güçlendirmektir. 

1.1.2.1. Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi’ne Bağlı Olan Ol-
mazor ve S. Rahimov Akademik Lisesi’nde Türkiye Türkçesi Öğretimi 

Kendi eğitim yolunu çizmiş akademik liselerden biri Şarksınaslık Üni-
versitesi’ne bağlı Olmazor ve S. Rahimov Akademik Liseleridir. S. Rahi-
                                                           
4 www.belgesam.com 

152



İBRAHİM AKIŞ - MEKHİRBAN ALLANİYAZOVA / ÖZBEKİSTAN’DA TÜRKİYE TÜRKÇESİ 7

mov Akademik Lisesi 28 Eylül 1999 yılında kurulmuştur. Bu akademik 
liseler sayısal ve sözel olarak iki yönde eğitim vermektedir. Sözel bölüm-
de esasen yabancı diller öğretilmektedir. Liselerde Hint, Urdu, Fars, 
Arap, Türk, Japon ve Çin dillerine öncelik verilmektedir. Akademik lise-
de 422 öğrenci eğitim görmektedir. Bu öğrencilere 62 öğretim üyesi eği-
tim vermektedir. Bunlardan biri profesör, on ikisi yardımcı doçent, on 
dokuzu uzman öğretmen, diğerleri ikinci dereceli öğretmendir. Lisede 
farklı dillerden oluşan toplam altı dil merkezi bulunmaktadır. Bu mer-
kezler arasında Türk Dili Merkezi de mevcuttur. 

1.2.1.1. Taşkent Devlet Şarkinaslık Üniversitesi’ne Bağlı Olan Ol-
mazor ve S. Rahimov Akademik Liselerinde Türkiye Türkçesi’nin 
Ders Çizelgesi 

Dersin amacı ve vazifesi amaç dili öncelikli olarak öğretmektir. Ders-
ler basitten karmaşığa doğru öğretilmektedir. 

 Toplam 
Saat 

Dönem  
İçin 

 

Teorik 
 

Uygulama
 

Sınav 

I.  
SINIF 

 

240 
I. Dönem 120 120 4 

II. Dönem 120 120 4 

 TOPLAM 240 240 8 
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II. Dönem 120 120 4 

 TOPLAM 240 240 8 
 

 Toplam 
Saat 

Dönem  
İçin 

 

Teorik 
 

Uygulama
 

Sınav 

III.  
SINIF 

 

238 
I. Dönem 120 120 4 

II. Dönem 108 108 4 

 TOPLAM 228 228 8 

2. Özbekistan’da İkinci Yabancı Dil Olarak Türkiye Türkçesinin 
Öğretimi 

Özbekistan’da Türkiye Türkçesi’nin Sovyet döneminde öğretilmeye 
başlanmasına rağmen zaman zaman zorluklar yaşanmıştır. 1991’de Öz-
bekistan’ın bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte yabancı dil öğrenmeye 
olan istek de artmış ve en başta Türkiye Türkçesi olmak üzere diğer ya-
bancı diller yoğun bir şekilde öğretilmeye başlanmıştır. Taşkent Devlet 
Şarkşinaslık Üniversitesi Türkoloji Bölümü’nde birinci yabancı dil olarak 
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Türkiye Türkçesi öğretilse de Üniversitede bulunan diğer bölümlere ikin-
ci yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi dersleri konulmuştur. Türkiye 
Türkçesi’nin birinci yabancı dil olarak okutulmakta olduğu bölümlerde 
toplam 108 kredi okutulduğu görülmektedir. Haftada sekiz saattir. Bu-
nun yanı sıra uzmanlık dersleri olan Mesleki Eğitim, Türk Dili, Türk 
Edebiyatı, Türkçeyi Okutma Metotları, Eski Türk Edebiyatı gibi dersler 
de verilmektedir. 

İkinci yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi derslerinde ise sadece haf-
tada dört saat Türk Dil Bilgisi dersi verilmektedir. Bunun dışında Özbe-
kistan Dünya Dilleri Üniversitesi ve Semerkant Devlet Yabancı Diller 
Üniversitesi’nde ikinci yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi dersleri veril-
mektedir. Özbekistan Dünya Dilleri Üniversitesi ve Semerkant Devlet Ya-
bancı Diller Üniversitesi Batı dilleri uzmanları yetiştirmekte olduğundan 
dolayı Özbekistan Cumhuriyeti’nin Yüksek ve Özel Öğretim Bakanlığı ta-
rafından onaylanan programa göre Türkiye Türkçesi’nin sadece ikinci 
yabancı dil olarak öğretilmesi kabul edilmiştir. Onaylanan programa gö-
re haftada dört saat ders veren bu bölümlerde Türkiye Türkçesi dersleri 
toplam 72 kredidir. 

Öğretim materyalleri olarak Yabancılar için Türkçe Hitit Ders ve Ça-
lışma Kitapları, TİKA tarafından desteklenen Orta Asya ve Balkan Ülke-
leri İçin Türkçe Öğreniyoruz Orhun ve Türkçe Öğreniyoruz Güneş Öğre-
tim Setleri ve Taşkent Devlet Şarkşinaslık Üniversitesi Türkoloji Bölümü 
tarafından hazırlanmış olan “Turk Tili” kitaplarından faydalanılmaktadır. 
Öğretim üyeleri tarafından ek malzemeler de kullanılmaktadır. Bu üni-
versiteler TİKA ile işbirliği içerisindedir. 

2.1. Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesinde Türkiye 
Türkçesinin Öğretimi 

Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın 12 Mayıs 1992 tarihindeki kararıyla 
yine 1992 yılında Taşkent Devlet Pedagojik Enstitüsü ve Rus Dili ve Ede-
biyatı Pedagoji Enstitüsü’nün birleşmesi ile Özbekistan Devlet Dünya 
Dilleri Üniversitesi kurulmuştur. Üniversitede daha çok Batı dillerine yö-
nelik uzmanlar yetiştirilmektedir. Üniversitenin sekiz fakültesi mevcut-
tur. Alman, İngiliz, Fransız, İspanyol, Rus ve Çin Filolojileri ve Uluslar-
arası Gazetecilik ile Mütercim Tercümanlık Fakülteleri her yıl binlerce 
öğrenci mezun etmektedir. Üniversitede 21 doçent, 124 yardımcı doçent, 
240 öğretmen, 347 okutman ders vermektedir. 

Bu yükseköğretim kurumunda toplam 22 dil öğretilmektedir: İngiliz-
ce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Flamanca, Yunanca, 
İbranice, İndonezce, İtalyanca, Korece, Latince, Malay Dili, Türkçe (Tür-
kiye Türkçesi), Urduca, Farsça, Çince, Japonca ve Hint dilleri hem birin-
ci yabancı dil hem de ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir. 
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Üniversitede Doğu Dilleri Kürsüsü mevcuttur. Bu kürsüde ondan faz-
la yabancı dil ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir. Kürsüdeki bütün 
öğretmenler kendi alanlarının uzmanlarıdır. Üniversitede Türk Dili, İs-
panyol Dili, Fransız Dili ve Kore Dili merkezleri mevcuttur. Ayrıca TİKA 
tarafından desteklenmiş Türk Dili Merkezi 2009 yılında açılmıştır. Türk 
Dili Merkezi’nin 2000’den fazla kitaba sahip olan kütüphanesine yabancı 
dil öğretimi için gerekli olan bütün malzemeler TİKA tarafından temin 
edilmiştir.5 

2.1.1. Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi’nde Türkiye 
Türkçesinin Ders Çizelgesi 

Özbekistan Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi’nde Doğu Dilleri Kürsü-
sü mevcuttur. Bu kürsüye ait olan Türk Dili Bölümü günümüzde başarı-
lı işler yapmaktadır. 

Yrd. Doç. Dr. Malika Razzakova bölüm başkanıdır. TİKA tarafından 
desteklenen bölümde “Türkçe Öğreniyoruz Güneş Kitabı” esas alınmıştır. 
Dersler haftada iki kez iki saatten ibarettir. 

 Toplam 
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İçin 
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II.  
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I. Dönem 64 64 4 
II. Dönem 64 64 4 

 TOPLAM 132 132 8 
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 Toplam 
Saat 

Dönem  
İçin 

 

Teorik 
 

Uygulama
 

Sınav 

IV.  
SINIF 

 

136 
I. Dönem 64 64 4 
II. Dönem 64 64 4 

 TOPLAM 132 132 8 

2.2. Semerkant Devlet Yabancı Diller Üniversitesi’nde Türkiye 
Türkçesi Öğretimi 

Bağımsızlığın bir başka meyvesi de Semerkant Devlet Yabancı Diller 
Üniversitesi’dir. Üniversite Rektörü Prof. Dr. A. Sirojoddinov Üniversite 
hakkında kendi fikirlerini şöyle ifade ediyor: “Semerkant Devlet Yabancı 
                                                           
5 http://www.uzswlu.uz 
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Diller Üniversitesi eğitimde Özbekistan tarafından elde edilen bütün başa-
rıları kendinde toplayan yükseköğretim yeridir.”6 

Enstitü’de iki bölüm mevcuttur; Batı Dilleri ve Doğu Dilleri. Batı Dil-
leri Bölümü’ne bağlı İngiliz, Fransız, Alman İtalyan dilleri anabilim dalla-
rı eğitim vermektedir. 

Doğu Dilleri Bölümü’ne bağlı olan altı anabilim dalı mevcuttur. 
Bunlar: Arapça, Japonca, Çince, Korece, Türkçe ve Farsça anabilim 
dallarıdır. Üniversitede bu diller öğretilmekle birlikte amaç dili kulla-
nan ülkelerin kültürü, tarihi, felsefesi de öğretilmektedir. Üniversitede 
profesör, doçent ve uzman okutmanlar olmak üzere 250 öğretim üyesi 
mevcuttur. 

Üniversite Rektörü Prof. Dr. A. Sirojoddinov’a göre üniversitede Özbe-
kistan’daki yabancı ülkelerin büyükelçilikleri ile birlikte çalışmakta olan 
on bir medeniyet ve dil merkezi bulunmaktadır. Bu çalışmaların amacı 
eğitim görmekte olan öğrencilere günümüzdeki en son edebî eserleri te-
min etmek, bilgisayar destekli dil öğretmektir.7 Ayrıca Üniversite Batı ve 
Doğu dillerinin kültür ve edebiyatlarını öğretmeye öncelik vermektedir. 

Ayrıca üniversitede Genç Tercümanlar Okulu kurulmuş ve Özbek 
Edebiyatı’nın seçkin eserlerini öğrendikleri dillere çevirerek Özbek Edebi-
yatı’nı dünyaya tanıtmayı amaç edinmişlerdir. Bu dil merkezleri arasın-
da Türk Dili Merkezi de bulunmaktadır. TİKA tarafından desteklenen ya-
bancı dil öğretiminde en son teknolojiyle desteklenen bu dil merkezi gü-
nümüzde başarı kazanmaktadır. 

Öğretim materyalleri Turk Tili Kitabı, “Türkçe Öğreniyoruz Orhun Öğ-
retim Seti”dir. (Şekil 1) 

Resim 1: Türkçe Öğreniyoruz Orhun Öğretim Seti 

  

2.3. Özbekistan’da Yabancı Dil Olarak Türkiye Türkçesinin Dil 
Kurslarında Öğretimi 

Türkiye Türkçesi Özbekistan’da özel kurslarda ve dil merkezlerinde 
de öğretilmektedir. Özbekistan’da Yabancı Dil Olarak Türkiye Türkçesi 
                                                           
6 Semerkant Devlet Yabancı Diller Üniversitesi (Çevrimiçi), 06.10.2013. 
7 Semerkant Devlet Yabancı Diller Üniversitesi (Çevrimiçi), 06.10.2013. 
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hemen hemen her dil kursunda vardır. Dil kursları üç aylık olup toplam 
78 saattir. Bu kurslarda haftada üç gün iki saat ders verilmektedir. 
Derslerde Yabancılar İçin Türkçe Hitit Öğretim Seti, Türkçe Öğreniyoruz 
Orhun ve Türkçe Öğreniyoruz Güneş Öğretim Seti kullanılmaktadır. 

Özbekistan’daki en önemli dil merkezleri şunlardır: 
2.3.1. Best Mood Dil Kursu 

Best Mood Dil Kursu 2013 senesinde kurulmuştur. Dil kursunun 
amacı Türkiye Türkçesini ve Batı dillerini Avrupa standartlarında öğret-
mektir. Bu dil kursunda İngilizce, Türkiye Türkçesi ve Rusça başta ol-
mak üzere diğer Batı dilleri de öğretilmektedir. Dil eğitimi basitten kar-
maşığa doğru ilerlemektedir. Eğitim-öğretim sürecinde ders malzemeleri 
olarak en çok görsel araçlara ve dinleme araçlarına öncelik tanınmıştır. 
Öğretim sistemi Avrupa Birliği Ortak Dil Kriterlerine ve dil düzeylerine 
uygundur. Öğretimde ise dört beceri; konuşma, dinleme, okuma ve yaz-
ma temel alınmıştır. 

Best Mood Dil Kursu, “Türkçe Öğreniyoruz Güneş Kitabı”nı esas kitap 
olarak almıştır. (Şekil 2) Diğer ek malzemeler ise okutmanlar ve dil mer-
kezi tarafından hazırlanmaktadır. 

Resim 2: Türkçe Öğreniyoruz Güneş Öğretim Seti 

  

2.3.2. Effect Moliya Eğitim Merkezi 

Effect Moliya Eğitim Merkezi 2005 yılında açılmıştır. Eğitim merkezin-
de 1S muhasebe, photoshop, 3D max, veb tasarımı, mobil cihaz tamiri 
ve yazılım yükleme, audio ve video cihazlarının tamiri eğitimleri ve ya-
bancı dil öğretimi yapılmaktadır. Yabancı dil öğretimi İngilizce başta ol-
mak üzere Rusça, Türkiye Türkçesi ve diğer Batı dillerini kapsamakta-
dır. Bu eğitim merkezinde Türkiye Türkçesi dersi, haftada üç gün ve 
günde ikişer saatten toplamda 78 saat verilmektedir. Temel, Orta ve 
Yüksek olmak üzere üç kurdan oluşan bir öğretim metodu izlenmekte-
dir. Bu kurları başarı ile bitirenlere kur sonunda sertifika verilmektedir. 
Türkçe derslerinde “Yabancılar İçin Türkçe Hitit Öğretim Seti” temel alın-
maktadır. (Şekil 3) Ders için gerekli olan görsel, işitsel ve diğer teknolojik 
materyaller eğitim merkezi tarafından temin edilmektedir. 
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Resim 3: Yabancılar İçin Türkçe “Yeni Hitit” Öğretim Seti 

 

Sonuç 

Bu çalışmada Özbekistan’da Türkiye Türkçesi öğretiminin gelişim 
aşamaları ortaya konmuş ve Türkiye Türkçesi öğretiminin yabancı dil 
olarak 20. yüzyılda öğretilmeye başlandığı tespit edilmiştir. 

Özbekistan’da Türkiye Türkçesi’nin öğretimi ve onun tarihsel gelişimi 
hakkında bilgi sunulmuştur. Bunun yanı sıra Özbekistan’da faaliyette 
olan üniversitelerdeki Türkoloji Bölümü, lise ve dil kurslarında verilen 
Türkiye Türkçesi dersleri; Türkiye Türkçesi’nin birinci yabancı dil ve 
ikinci yabancı dil olarak öğretilmesi hakkında bilgi verilmiştir. 

Birinci yabancı dil olarak Türkiye Türkçesi ve ikinci yabancı dil ola-
rak Türkiye Türkçesi eğitimi veren üniversiteler, akademik lise ve eğitim 
merkezlerinin müfredat, ders saati sayısı ve derste kullanılan öğretim 
materyalleri sunulmuştur. 

Özbekistan’da birinci yabancı dil olarak ve ikinci yabancı dil olarak 
Türkiye Türkçesi eğitimi veren toplam üç üniversite, iki lise ve birkaç dil 
kursu olduğu tespit edilmiştir. 

Özbekistan’da Türkiye Türkçesi öğretimi Özbekistan’ın bağımsızlığın-
dan sonra gelişmeye başladıysa da Türkçe üzerine yapılan araştırmala-
rın çoğunun dilbilgisi, sesbilim, sözlükbilim, şekilbilim olduğu ve Türki-
ye Türkçesi öğretimi üzerine yapılmış bir araştırmaya ulaşılamadığının 
altı çizilmiştir. 

Günümüzde Özbekistan’da artmakta olan Türkiye Türkçesi öğretimi 
hususunda yapılacak çalışmaların, Türkiye Türkçesi öğretiminde yeni 
yöntem ve yaklaşımlar üzerine yoğunlaşmasını temenni etmekteyiz. 

Ayrıca Özbekistan’da Türkiye Türkçesi öğretiminin temellerinin atıl-
dığı görülmekte; fakat Özbekistan ve Türkiye’nin yapacağı yeni araştır-
malarda eğitim üzerine daha da yoğunlaşması gerektiğini düşünmekte 
ve bu çalışmalarla da kültür alışverişinin güçleneceğini açıktır. 
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Ek 1: 

ÖZBEKİSTAN’DA TÜRKÇE ÖĞRETİLMEKTE OLAN 
AKADEMİK LİSELERDEKİ  

2009-2010 ÖĞRETMEN YILLIK DERS PLANI 

Ek 1.1.: Yabancı Dil Bölümü I. Dönem I. Sınıf 

 Dars adı 

sa
a

t Alıştırma 
türü 

Ders 
malzemeleri Ev ödevi 

1. Turkiy tillar oilasida turk 
tilining o`rni. Turk tilining 
alifbosi. 
               ABC 

 
 

2 

 
 

pratik 

Derslik, 
sözlük, 

bilgisayar, 
TV, broşür 

 
Alfabeyi  
ezberlemek 

2. Tanishuv, Salomlashuv,  
Hayrlashuv-Tanışma,  
Selamlaşma, Vedalaşma 

 
2 

 
pratik 

 
-------“-------- 

Yeni so`zlerni 
ezberlemek 

3. “Merhaba”, “Karşılaşma” 
dialoglari 

2 pratik -------“-------- Diyalog  
ezberlemek 

4. Ko’rsatish olmoshlari. Nima? 
Kim? -Bu, şu, o/Ne? Kım?  

2 pratik -------“-------- Sorulara cevap 
yazmak 

5. Unli harflar. - Ünlüler. 2 pratik -------“-------- 7- alıştırma 
6. Undosh harflar. - Ünsüzler. 2 pratik -------“-------- 11- alıştırma 
7. Kishilik olmoshlari. - Şahıs 

Zamirleri. “Tanışma” dialogi 
2 pratik -------“-------- 13- alıştırma 

8. Bor/Yo`q. - Var/Yok 2 pratik -------“-------- 17- alıştırma 
9. O’zlik olmoshi. - Dönüşlülük 

Zamiri 
2 pratik -------“-------- Cümle yapmak 

19- alıştırma 
10. Unlilar moslashuvi. - Ünlü 

Uyumu. 
2 pratik -------“-------- Diyalog  

ezberlemek 
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11. So’roq qo’shimchasi. -  
Soru Eki. “Derste” dialogi 

2 pratik -------“-------- 25- alıştırma 

12. Undoshlar moslashuvi. 
- Ünsüz Uyumu. 

2 pratik -------“-------- 27- alıştırma 

13. Ünsüz yumuşaması.  
- Jarangsiz undoshlarning 
jaranglilashuvi. 

2 pratik -------“-------- 30- alıştırma 

14. Oilamiz. - Ailemiz 2 pratik -------“-------- Aile hakkında 
metin yazmak 

15. Ko`plik qo`shimchasi.  
- Çoğul Ekleri. -  

2 pratik 
 

-------“-------- 33- alıştırma 

16. Fasl, oy, hafta kunlari. 
- Mevsimler, Aylar, Hafta 
günleri. 

2 pratik -------“-------- “Mevsimler” 
metnini  
ezberlemek 

17. İyelik ekleri.  
- Egalik qo`shimchalari. 

2 pratik -------“-------- 38- alıştırma 

18. “Çiftçi ve Oğulları” matni 2 pratik -------“-------- Metni ezberlemek 
19. “Sokakta”, “Otobüste”  

dialoglari 
2 pratik -------“-------- Metne ait  

soruları  
cevaplamak 

20. Unli tushish hodisasi. 
- Ünlü Düşmesi.  
“Güneş ile Ay” matni 

2 pratik -------“-------- Vucudumuzdaki 
ezberlemek 

21. Kasbingiz nima? 
- Ne İş Yapıyorsunuz?  
Mesleğiniz Ne? 

2 pratik -------“-------- Meslek 
adlarınnı  
ezberlemek 

22. - cı/-ci qo’shimchasi 2 pratik -------“-------- Aile üyelerinin 
mesleklerini 
yazmak 

23. Kelishik qo`shimchalari. 
- İsmin Hâl Ekleri 

2 pratik -------“-------- Adları hal  
ekleriyle  
türlemek 

24. “Kara” matni 2 pratik -------“-------- Soru cevap 
25. Ranglar. - Renkler 2 pratik -------“-------- “Renklerin Dili” 

şiirini ezberlemek 
26. Qaratqich kelishigi.- İlgi Hâli 2 pratik -------“-------- 47- alıştırma 
27. Mevalar. - Meyveler 2 pratik -------“-------- Metni hikaye 

şeklinde 
söylemek 

28. Qaratqich birikmalar. 
- İsim Tamlamaları 

2 pratik -------“-------- 51- alıştırma 

29. -li/-siz sifat yasovchi 
qo’shimchalari. “Kantinde” matni 

2 pratik -------“-------- 55- alıştırma 

30. “Evimiz-Ailemiz” matni 2 pratik -------“-------- Sorular 
yanıtlamak 

31. Daha, En so’zlari 2 pratik -------“-------- 58- alıştırma 
32. “Şişman Polen” matni 2 pratik -------“-------- Soruları 

yanıtlamak 
33. Mustahkamlash uchun 

mashqlar. 
“Aç Gözlü Köpek” matni 

2 pratik -------“-------- “Haftanın 
Günleri” şiirini 
ezberlemek 

34. Tushum kelishigi.  
-Belirtme Hâli.  
“Sevdiğim Mevsim” matni 

2 pratik -------“-------- 65- alıştırma 
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35. Sabzavotlar. - Sebzeler 
“Kır gezisi” matni 

2 pratik -------“-------- Yeni sözler 
ezberlemek 

36. “Minik Tavşan”,  
“Küçük Ördek” matnlari 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

37. Jo’nalish kelishigi. 
-Yönelme Hâli 

2 pratik -------“-------- 70- alıştırma 

38. “Pazarda Alıiveriş” dialogi 2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

39. O’rin-payt kelishigi. 
-Bulunma Hâli 

2 pratik -------“-------- 73- alıştırma 

40. “Susuz Köy”, 
“Pazar Yeri” matnlari 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

41. Kimda? - Kimde? 2 pratik -------“-------- 75- alıştırma 
42. “Ailem” matni 2 pratik -------“-------- Soruları 

yanıtlamak 
43. Qayerda? -Nerede? 2 pratik -------“-------- 77- alıştırma 
44. Bizning mahalla. 

-Bizim Mahalle 
2 pratik -------“-------- Kendi mahallesi 

hakkında essay 
yazmak 

45. “Tarif Eder misiniz?” dialogi 2 pratik -------“-------- Diyalog yazmak 
46. Chiqish kelishigi. 

-Ayrılma Hâli 
2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

47. Kelishiklar bo’yicha  
mustahkamlash uchun 
mashqlar 

2 pratik -------“-------- Metni hızlı 
şekilde okumak 

48. Sonlar. -Sayılar 2 pratik -------“-------- “Sayalım” şiirini 
ezberlemek 

49. Soat necha? -Saat Kaç? 
 

2 pratik -------“-------- 86- alıştırma 

50. Soat nechada? -Saat Kaçta? 
/ Ne Zaman? -den….-e  
kadar qo`shimchalari 

2 pratik -------“-------- “Cemil’in Bir 
Haftası” metni 
ile çalışmak 

51. Mustahkamlash darsi. 
“Öğrenmek” dialogi 

2 pratik -------“-------- Test çözmek 

52. Ot-kesim. -İmek Fiili 2 pratik -------“-------- 90- alıştırma 

53. “Müze” audio 
-matni bilan ishlash. 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

54. Ot-kesimning bo’lishli, 
bo’lishsiz, so’roq bo’lishli va 
so’roq bo’lishsiz shakllari. 

2 pratik -------“-------- 93- alıştırma 

55. “Masa Tenisi” matni 2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

56. Hayvonlar. -Hayvanlar 2 pratik -------“-------- Yeni söz  
ezberlemek 

57. “Bugün Ne Pişirelim?” matni 2 pratik -------“-------- “Haydi Pilav 
Yapalım” metni 
ile çalışmak 

58. “bilan” bog’lovchisi. 
-İle bağlacı 

2 pratik -------“-------- 96- alıştırma 

59. Tegishlilik qo`shimchasi-ki 
/-daki qo’shimchasi. 
-Aitlik Eki 

2 pratik -------“-------- 99- alıştırma 

60. “Farkında mısın?” 
she’ri Yakuniy nazorat-1 

2 pratik -------“-------- Tekrarlama 
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Ek 1.2.: II. Dönem I. Sınıf 

 Ders adı 

sa
a

t Alıştırma
türü 

Ders 
malzemeleri Ev ödevi 

1.  
“Dostlar zor günlerde belli 
olur” matni 
 

 
 

2 
 
 

pratik 

Derslik, 
sözlük, 

bilgisayar, 
TV, broşür 

Soruları 
yanıtlamak ve 
ödevi yerine 
getirmek 

2. Fe’l zamonları. Hozirgi  
zamon.-Şimdiki Zaman 

 

2 
 

pratik 
 

-------“-------- 
103- alıştırma 

3. “Mağazada Alışveriş” metni 2 pratik -------“-------- “Lokantada” 
Diyalogunu 
tercüme etmek 

4. Unli torayishi hodisasi. 
-Ünlü Daralması 

2 pratik -------“-------- “Zorla Güzellik 
Olmaz” metni ile 
çalışmak 

5. “Yolculuk Nereye?” matni 
“Yolculuk” audio-matni bilan 
ishlash 

2 pratik -------“-------- Cümle yapmak 
sözcük  
ezberlemek 

6. Hozirgi zamon fe`lining 
bo`lishsiz shakli. 
-Şimdiki Zaman Fiili (olumsuz). 

2 pratik -------“-------- 107- alıştırma 

7. “Ahmet Beyin Bir Günü” 
matni 

2 pratik -------“-------- Metni içeriğini 
söylemek 

8. Hozirgi zamon fe`lining 
bo`lishli so’roq shakli. 
-Şimdiki Zaman Olumlu 
Soru. 

2 pratik -------“-------- 110- alıştırma 

9. “Postahanede” matni. 2 pratik -------“-------- Diyalog 
üzerinde  
konuşmak 

10. “Yaz tatili” audio-matni bilan 
ishlash. 

2 pratik -------“-------- Dinlenmiş olan 
diyologu 
tartışmak 

11. Hozirgi zamon fe`lining 
bo`lishsiz so’roq shakli. 
-Şimdiki Zaman Olumsuz 
Soru. 

2 pratik -------“-------- 8.5- alıştırma 
 
 

12. “Rize’nin Yaylaları” matni. 2 pratik -------“-------- Metin içeriğini 
söylemek 

13. “Spor Yapar mısınız?” matni 2 pratik -------“-------- Sözcük  
ezberlemek 

14. Hozirgi-kelasi zamon. 
-Geniş Zaman 

2 pratik -------“-------- 119- alıştırma 

15. “Foça” matni 2 pratik -------“-------- Metin ezberlemek 

16. “Markette Alışveriş” dialogi 2 pratik -------“-------- Sözcük  
ezberlenir 

17. Sıra Sayı Sıfatları. 
-Tartib son. 

2 pratik -------“-------- 9.3- alıştırma 

18. Hozirgi-kelasi zamon 
fe`lining bo`lishli shakli. 
-Geniş Zaman Fiili (olumlu). 

2 pratik -------“-------- 122- alıştırma 

19. “Hasta” audio-matni bilan 
ishlash. “İlkbahar Sevinci” 
matni. 

2 pratik -------“-------- Dinleme metnin 
içeriğini 
söylemek 

20. “Doğuran Kazan” she’ri 
“Hasta” matni 

2 pratik -------“-------- Şiir ezberlemek 

21. Hozirgi-kelasi zamon 
fe`lining bo`lishli so’roq 
shakli. 
-Geniş Zaman Olumlu Soru. 

2 pratik -------“-------- 123- alıştırma 
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22. “Hakan”, “Funda” matnlari 2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

23. Hozirgi-kelasi zamon 
fe`lining bo`lishsiz so’roq 
shakli. -Geniş Zaman 
Olumsuz Soru. 

2 pratik  
-------“-------- 

126- alıştırma 

24. “Televizyon” audio-matni 
bilan ishlash. “Güneş Sağlık 
Getirir” matni 

2 pratik -------“-------- Dinleme metnin 
içeriğini 
söylemek 

25. “Sigara Neden Zararlıdır?” 
matni 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

26. Yaqin o’tgan zamon. 
-Görülen Geçmiş Zaman 

2 pratik -------“-------- 130- alıştırma 

27. -den once/ -den sonra  ekleri 
,qo’shimchalari 

2 pratik -------“-------- 132-alıştırma 
 

28. “Üç Evlat ” matni 
“Hava Alanında” dialogi 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

29. “Uzun Huseyn” dialogi 
“Masal” audio-matni bilan 
ishlash. 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

30. Yaqin o’tgan zamonning 
bo’lishsiz shakli. 
-Görülen Geçmiş Zamanın 
Olumsuz Şekli 

2 pratik -------“-------- 135- alıştırma 
 

31. “Bu Vatan Kimin?” she’ri. 
Yaqin o’tgan zamonning 
bo’lishli so’roq shakli. 
-Görülen Geçmiş Zamanın 
Olumlu Soru Şekli 

2 pratik -------“-------- Ödevleri yerine 
getirmek. 
139- alıştırma 

32. “Küçük Prens” matni 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

33. Yaqin o’tgan zamonning 
bo’lishsiz so’roq shakli. 
-Görülen Geçmiş Zamanın 
Olumsuz Soru Şekli 

2 pratik -------“-------- Filleri zamanda 
kullanmak 
 

34. Ot-kesimlarda yaqin o’tgan 
zamon.-İsim Cümlelerinde 
Görülen Geçmiş Zaman 

2 pratik -------“-------- Cümle yapmak 

35. “İstekler Bir Diller Ayrı”  
metni 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğimi 
söylemek 

36. “Borç” matni. Dikte yazma. 
-Diktant yozish.  

2 pratik -------“-------- Diyalogdan 
fiillerin  
zamanını  
belirlemek 

37. Ot-kesimlarda yaqin o’tgan 
zamon (so’roq)-İsim  
Cümlelerinde Görülen 
Geçmiş Zaman (Soru) 

2 pratik -------“-------- 148- alıştırma 

38. “Bisiklet” audio-matni bilan 
ishlash. “İş disiplini” matni. 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

39. “Boş İnançlar” matni 2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 
40. O’tgan zamon hikoya fe’li. 

-Öğrenilen Geçmiş Zaman 
2 pratik -------“-------- 150- alıştırma 

41. “Çifte Kamburlar ve 
Çarşamba Cadıları” matni 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 
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42. “Çoban ile Yaban Keçileri” 
matni 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

43. O’tgan zamon hikoya 
fe’lining bo’lishsiz shakli. 
-Öğrenilen Geçmiş Zamanın 
Olumsuz Şekli 

2 pratik -------“-------- 152- alıştırma 
“Arzu” metni ile 
çalışmak 

44. Mustahlamlash darsi. 
“Dostlar Zor Günde Belli 
Olur” matni. 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

45. “Ormanların Kralı” matni. 
Test yechish 

2 pratik -------“-------- 14.1 alıştırma 

46. “UFO” dialogi 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

47. O’tgan zamon hikoya 
fe’lining  so’roq shakli. 
-Öğrenilen Geçmiş Zamanın 
Soru Şekli 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

48. “İki Kurbağa” matni. 
“Kız Arkadaş” audio-matni 
bilan ishlash. 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

49. “Her Ağızdan Bir Söz” matni 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

50. Ot-kesimlarda o’tgan  
zamonning hikoya shakli. 
-İsim Cümlelerinde  
Öğrenilen Geçmiş Zaman 

2 pratik -------“-------- 158-alıştırma 

51. “Suyunun Suyu” matni. 
“Köy Düğünü” audio-matni 
bilan ishlash. 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

52. “Çocuğun Ümidi” matni. 
 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

53. Kelasi zamon. 
-Gelecek Zaman 
“Yakında Neler Olacak  
Neler?” matni 

2 pratik -------“-------- tekrarlama 

54. Obi-havo. -Hava Durumu. 
“Unutmayacağım” dialogi 

2 pratik -------“-------- 164- alıştırma 

55. Kelasi zamonning bo’lishsiz 
shakli. 
-Gelecek Zamanın Olumsuz 
Şekli 

2 pratik -------“-------- 167- alıştırma 

56. “Parlak Gelecek Vaat Eden 
Meslekler Değişiyor” matni 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

57. Kelasi zamonning  so’roq 
shakli. 
-Gelecek Zamanın 
Soru Şekli 

2 pratik -------“-------- 172- alıştırma 

58. “Yalancı Çoban” matni 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

59. “İyi Doktor” matni 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

60. “Dört Mevsim ve Ben” metni 
final  
Yakuniy nazorat   

2 pratik -------“-------- Tekrarlama 
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Ek 1.3.: III. Sınıf I. Dönem 

 Ders adı 

sa
a

t Alıştırma 
türü 

Ders 
malzemeleri 

Ev ödevi 

1. Takrorlash darsi 
“Aşıklar Bayramı” matni 

 

 

2 

 
 

pratik 

Derslik, 
sözlük, 

bilgisayar, 
TV, broşür 

Soruları 
yanıtlamak 

2. İmek fe’li. -İmek Fiili 2 pratik -------“-------- 4,5-alıştırmalar 

3. “Batı Türkistan’ında Aşıklık 
Geleneğinin Bugünkü  
Durumu” matni 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

4. Oshiq Veysal “Dostlar Beni 
Hatırlasın” she`ri.  
“Aşık Veysel” audio-matni 
bilan ishlash. 

2 pratik -------“-------- Şiir ezberlemek 

5. Fe’llarda so’roq qo’shimchasi. 
-Fiillerde Soru. “İtibar”  
dialogi. 

2 pratik -------“-------- Diyalog yazmak 

6. Fe`lning murakkab zamonlari. 
Hozirgi zamonning hikoyasi. 
-Birleşik Zamanlar. 
Şimdiki Zamanın Hikayesi. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

7. “Safranbolu Evleri” matni 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

8. Hozirgi -kelasi zamonning 
hikoyasi.- Geniş Zamanın 
Hikayesi. “Nevşehir” audio- 
matni bilan ishlash. 

2 pratik -------“-------- Metin yazmak 
3.2-alıştırmalar 

9. “Karlar Altında Anadolu” 
matni ustida ishlash 

2 pratik -------“-------- Metin esasında 
essay yazmak 

10. Kelasi zamonning hikoyasi. 
-Gelecek Zamanın Hikayesi. 

2 pratik -------“-------- 3.4-alıştırmalar 

11. “Tarihten Süzülüp Gelen 
Lezzet” matni 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

12. Yaqin o`tgan zamonning 
hikoyasi. Uzoq o`tgan  
zamonning hikoyasi.  
-Belirli Geçmiş Zaman 
Hikayesi. Belirsiz Geçmiş 
Zaman Hikayesi. 

2 pratik -------“-------- 3.3-alıştırmalar 

13. Dilek-Şart Kipinin Hikayesi. 
-Shart maylining hikoyasi. 
İstek Kipinin Hikayesi. 
-Istak maylining hikoyasi. 

2 pratik -------“-------- Fiileri öğrenmek 
 

14. “Canım Kardeşim” matni 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
yazmak ve  
anlatmak 

15. Keraklilik fe`lining hikoyasi. 
-Gereklilik Kipinin Hikayesi. 
“Kelebek” audio-matni bilan 
ishlash. 

2 pratik -------“-------- 4.1-alıştırmalar 

16. “Ağabeyimi Çok Seviyorum” 
matni 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

17. Hozirgi zamonning rivoyati. 
-Rivayet Birleşik Zamanlar 
Şimdiki Zamanın Rivayeti. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

18. “Arkadaşımız Evleniyor” 
matni 

2 pratik -------“-------- Yeni sözcükleri 
kullanarak 
cümle kurmak 
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19. Hozirgi-kelasi zamonning 
rivoyati. Kelasi zamonning 
rivoyati. -Geniş Zamanın 
Rivayeti. Gelecek Zamanın 
Rivayeti. 

2 pratik -------“-------- Fiileri öğrenmek 

20. “Türklerde Düğün Geleneği” 
matni 

2 pratik -------“-------- O’zbek örf 
adetleri  
hakkında metin 
yaratmak 

21. Uzoq o`tgan zamonning  
rivoyati. Shart maylining 
rivoyati. -Belirsiz geçmiş 
Zamanın Rivayeti 
Dilek-Şart Kipinin Rivayeti. 

2 pratik -------“-------- Fiilleri  
öğrenmek 

22. Mustahkamlash darsi. 
“Mimar Sinan” matni 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

23. Istak maylining rivoyati. 
Keraklilik maylining  
rivoyati. 
-İstek Kipinin Rivayeti 
Gerklilik Kipinın Rivayeti.- 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

24. “Kuş Cenneti” matni. 2 pratik -------“-------- Metni anlatmak 

25. Murakkab shart zamonlari. 
Hozirgi zamonning sharti. 
-Şart Birleşik Zamanlar. 
Şimdiki Zamanın Şartı. 

2 pratik -------“-------- 6.2-alıştırmalar 

26. “Uyku ve öğrenme”.  
“Uykunuzu test edin”  
audio-matni bilan ishlash. 

2 pratik -------“-------- Uykunun iyi ve 
kötü özellikleri-
ni kullanarak 
metin yazmak 

27. Geniş Zamanın Şartı. 
Gelecek Zamanın Şartı. 
-Hozirgi-kelasi zamonning 
sharti. Kelasi zamonning 
sharti. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

28. “Mevlana Celaleddin Rumi” 
matni 

2 pratik -------“-------- Yeni sözleri 
kullanarak 
cümle kurmak 

29. Yaqin o`tgan  zamonning 
sharti. Uzoq o`tgan  zamon-
ning sharti. 
-Belirli Geçmiş Zaman Şartı 
Belirsiz Geçmiş Zaman Şartı 
Gereklik Kipini Şartı. 

2 pratik -------“-------- 6.4-alıştırmalar 

30. “İlim ve Müzik... Ya Sonra” 
matni. 

2 pratik -------“-------- Medeniyet ve 
insan konusu 
esasında essay 
yazmak 

31. Fe’lning murakkab zamon 
shakllari bo’yıcha nazorat 
ishi 

2 pratik -------“-------- tekrarlama 

32. “Çocuk Terbiyesi ve Eğitimi” 
matni 

2 pratik -------“-------- Yeni sözleri 
kullanarak 
cümle kurmak 

33. Qo’shma fe’l shakllari.  
İmkoniyat fe’llari. 
-Tasvir Fiilleri. Yeterlilik Fiili. 

2 pratik -------“-------- 2,3-alıştırmalar 

34. “Medeni olabilmek” matni. 2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

35. Tezlik fe`llari. -Tezlik Fiili: 
-iver,-mayıver. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

36. Film tomosha qilish va 
sinxron tarjima qilish. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 
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37. Davomiylik fe`llari. 
-Sürek fiili -durmak/kalmak. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

38. “Acaba Nereliyiz?” matni. 2 pratik -------“-------- Internetin 
avantaji ve  
desavantajı 
hakkında metin 
yazmak 

39. “Pir-i Türkistan” matni. 2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

40. “Yapmak”, “Kılmak”  
yordamchi fe`llari 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

41. “Rap Müziği” matni 2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

42. Mustahkamlash darsi. 
“Nevruz” matni 

2 pratik -------“-------- Deyim  
ezberleme 

43. Film tomosha qilish va 
sinxron tarjima qilish. 

2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

44. “Türk Dünyasında Tiyatro” 
dialogi 

2 pratik -------“-------- O`zbek tyatrosu 
hakkında metin 
yazmak 

45. “Olmak” yordamchi fe`li 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

46. -ar ol-, -maz ol-, -acak ol, 
-mış ol-, -yor ol-, gibi ol-,  
-mış gibi ol- qo`shimchalari. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

47. “Bizim Yunus” audio-matni 
bilan ishlash. Mashqlar 

2 pratik -------“-------- Dinleme  
esasında metin 
yazmak 

48. “Stresin Kaynakları” matni. 2 pratik -------“-------- 7.3-alıştırma 
49. “Etmek” yordamchi fe`li 2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 
50. “Türklerde çiçek sevgisi” 

matni. 
2 pratik -------“-------- Soruları 

yanıtlamak 
51. “Nevruz” dialogi 

“Manas” audio-matni bilan 
ishlash. 

2 pratik -------“-------- Yemek pişirmek 
hakkında metin 
yazmak 

52. “Çocuk Şımarmaz mı?”  
matni  

2 pratik -------“-------- Bir bayramı 
anlatmak 

53. Fe’l nisbatlari. Aniq nisbat. 
-Fiilin Görünüşleri.  
Yalın Görünüş. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

54. Majhullik nisbati. 
-Edilen Görünüş. 
“Anadolu” she`ri 

2 pratik -------“-------- şiir ezberlemek 

55. “Bir Doğa Mücisi: Süt”  
matni. 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

56. O’zlik nisbati. 
-Dönüşlü Görünüş 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

57. “İnternet Gırgırları” matni 2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

58. Birgalik nisbati. 
-İşteş Görünüş 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

59. Orttirma nisbat. 
-Ettiren Görünüş 
Mustahkamlash darsi 

2 pratik -------“-------- 8.3-alıştırma 

60. Ko’p vazifa bajaruvchi fe’l 
nisbat qo’shimchalari.  
FİNAL 
Yakuniy  nazorat 

2 pratik -------“-------- tekrarlama 
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Ek 1.4.: III. Sınıf II. Dönem 

 Ders adı 

sa
a

t Alıştırma 
türü 

Ders 
malzemeleri 

Ev ödevi 

1. “Bünyan Halıları” matni.  

2 
 

pratik 
Derslik, 
sözlük, 

bilgisayar, 
TV, broşür 

Metnin içeriğini 
söylemek 

2. Fe’lning vazifadosh 
shakllari. -Fiilimsiler 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

3. “Karanfiller ve Domates 
Suyu” matni. 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

4. Harakat nomi. -Ad-fiiller 2 pratik -------“-------- 1. alıştırma 
5. “Kilim” audio-matni bilan 

ishlash. 
2 pratik -------“-------- dinleme 

6. Sifatdoshlar. O’tgan zamon 
sifatdoshlari. -Geçmiş Sıfat- 
Fiilleri 

2 pratik -------“-------- 3. alıştırma 

7. “Anne Sevgisi” matni. 2 pratik -------“-------- 8.3. alıştırma 
8. “Dilin Canlandırma Gücü” 

audio-matni bilan ishlash. 
2 pratik -------“-------- 8.4. alıştırmalar 

9. Hozirgi zamon sifatdoshlari. 
-Şimsiki zaman Sıfat-Fiilleri 

2 pratik -------“-------- Örnek yazmak 

10. “Papağan” matni. 2 pratik -------“-------- Soruları 
yanıtlamak 

11. “Çikolata” matni. 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

12. Kelasi zamon sifatdoshlari. 
-Gelecek zaman Sıfat-Fiilleri 
Riza Akdemir 
“Geçmişe özlem” she`ri. 

2 pratik -------“-------- Şiir ezberlemek 
4.alıştırma 

13. Ravishdoshlar.Bog’lovchi 
ravishdoshlar. -Ulama Zarf- 
Fiilleri  

2 pratik -------“-------- 2. alıştırma 

14. Mustahkamlash darsi.  
“Ay’a İniş” matni. 

2 pratik -------“-------- 15.1.alıştırma 

15. Hol ravishdoshlari. 
-Hal Zarf- Fiilleri 

2 pratik -------“--------  

16. Zidlov ravishdoshlari. 
-Karşıtlama Zarf-Fiilleri 
“Umut” audio-matni bilan 
ishlash. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

17. “Güneş Sistemindeki  
Gezegenler” 

2 pratik -------“-------- 3. alıştırma 

18. Payt ravishdoshlari. 
-Zaman Zarf- fiilleri 

2 pratik -------“-------- 4. alıştırma 

19. Sabab ravishdoshlari. 
-Sebep Zarf-Fiilleri 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

20. “Köpek Yavrusu” matnı Testlar. 2 pratik -------“-------- Şiir ezberlemek 
21. Qiyoslovchi ravishdoshlar. 

-Karşılaştırma Zarf-Fiilleri 
2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

22. Fe’lning yasalishi. İsmdan 
 fe’l yasalishi. 
-İsimden Yapılan Fiiller 

2 pratik -------“-------- Örnek yazmak 

23. Mustahkamlash darsi. 2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 
24. Fe’l so’z turkumi bo’yıcha 

nazorat ishi. 
2 pratik -------“-------- Fiilleri analız 

etmek 
25. “Kanarya” matni 2 pratik -------“-------- Yeni sözlerle 

birlikte cümle 
kurmak 
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26. Yordamchi so’z turkumlari. 
-Edatlar 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

27. “Çocuk” matni 2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek 

28. Bog’lovchilar. 
-Bag’lam Edatları 

2 pratik -------“-------- 4. alıştırma 

29. Ko’makchilar. 
-Son Çekim Edatları 

2 pratik -------“-------- 6. alıştırma 

30. Yuklamalar. 
-Sona Gelen Edatlar 

2 pratik -------“-------- 2. alıştırma 

31. Undov so’zlar. 
-Ünlem Edatları 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

32. Bo’lim yuzasidan nazorat ishi 2 pratik -------“-------- tekrarlama 
33. Film tomosha qilish va 

sinxron tarjima qilish. 
2 pratik -------“-------- Film hakkında 

kendi fikirlerini 
ifade etmek 
metin yaratmak 

34. Haldun Taner “Bir motörde 
Dört Kişi” matni. 

2 pratik -------“-------- 12.1-
alıştırmalar 

35. Leksikologiya: so`zlarning 
ma`nosiga ko`ra turlari. 
So`zning o`z va ko`chma 
ma`nosi. -Anlamlarına göre 
sözcükler Sözcüklerin gerçek 
ve mecaz anlamları 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

36. Cengiz Aytmatov  
“Beyaz Gemi”. 

2 pratik -------“-------- Metin üzerine 
kendi fikirlerini 
yazmak 

37. Ko`p ma`noli so`zlar.  
Atamalar. -Çok anlamlı  
kelimeler. Terimler. 

2 pratik -------“-------- Metin yaratmak 

38. Sevinç Çokum. “O Çocuk” 2 pratik -------“-------- Hikayeyi 
tercüme etmek 

39. Sinonimlar. Antonimlar. 
Omonimlar. 
-Eş anlamlı kelimeler. 
Karşıt anlamlı kelimeler 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

40. Ibora. Matal. Maqol. 
-Deyimler. Atasözleri. 

2 pratik -------“-------- Örnek yazmak 

41. Film tomosha qilish va 
sinxron tarjima qilish. 

2 pratik -------“-------- Atasözleri ve 
deyimleri  
ezberlemek 

42. Dialektizmlar. -Şiveler 2 pratik -------“-------- 13.3-alıştırma 
43. Frazeologizmlar. -Deyimler 2 pratik -------“-------- Örnek yazmak 
44. Leksikologiya bo’limi  

yuzasidan nazorat ishi. 
2 pratik -------“-------- Örnek yazmak 

45. Orfografiya: Bosh harflarning 
yozilishi. Sonlarning  
yozilishi. -Yazım kuralları. 
Büyük herflerin kullandığı 
yerler. Sayıların yazımı.  

2 pratik -------“-------- Örnek yazmak 

46. Mehmet Kaplan  
“Dil ve Kültür” 

2 pratik -------“-------- Metnin içeriğini 
söylemek  

47. Sintaksis. So’z birikmasi va 
uning turlari. 
-Tamlama ve çeşitleri. 

2 pratik -------“-------- Örnek yazmak 

48. Gap bo`laklari. 
Bosh bo’laklar: ega va kesim. 
Ularning turlari. –Cümlenin 
Öğeleri: Yüklem ve Özne, 
Onların Çeşitleri. 

2 pratik -------“-------- Cümlelerin  
sintaktik analizi 
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49. Gapning ikkinchi darajali 
bo`laklari: To’ldiruvchi. 
-Tümleçler. Nesne. Dolaylı 
Tümleç. 

2 pratik -------“-------- Cümlelerin  
sintaktik analizi 

50. Aniqlovchi. Hol. -İsimleme. 
Zarf Tümleci. Edatlı Tümleç. 

2 pratik -------“-------- 15.3-alıştırma 

51. Mustahkamlash  
darsi. O`tilganlar bo`yicha 
testlar yechish. 

2 pratik -------“-------- Örnek getirmek 

52. Gapning turlari: ifoda 
maqsadiga ko’ra turlari. 
-Cümle Çeşitleri: Anlamına 
Göre Cümleler. 

2 pratik -------“-------- Cümle kurmak 

53. Gapning tuzilishiga ko`ra 
turlari. Sodda gap. 
-Yapısına Göre Cümlenin 
Çeşitleri. Basit Cümle. 

2 pratik -------“-------- Metin yazmak 

54. Sodda gapni sintaktik tahlil 
qilish. -Basit Cümlenin  
Çözümlemesi. 
Yakuniy nazorat. FİNAL 

2 pratik -------“-------- Tekrarlama 

Ek 2: 

DÜNYA DİLLERİ ÜNİVERSİTESİNDEKİ TÜRKÇE DERSİNİN YILLIK 
DERS PLANI 

№ Tema Derslik Konuşma Saat 

1 Алифбо. Ҳафта кунлари. Ойлар. 
ABC. Hafta günleri. Aylar 

Güneş  Selamlaşma 
vedalaşma 

2 

2 Оила аъзолари. Об-ҳаво. Ранглар. 
Aile üyeleri. Hava durumu. Renkler 

Güneş Tanışmak 2 

3 Турк тилидаги унли ва ундош ҳарфлар. 
Савол қўшимчаси-ми? Турк тилида 
кўплик. Кишилик ва кўрсатиш 
олмошлари. Сонлар. Фасллар.  
Türk dilinde ünlü ve ünsüzler. Soru eki. 
Türk dilinde çokluk. Sayılar. Mevsimler. 

Güneş Ailemiz 2 

4 Турк тилида махсус саволлар.  
Тана аъзоларимиз. Кийим-кечаклар. 
Türk dilinde mi? Eki. Vücudumuz. Giysiler 

Güneş Ben hakkımda… 
 

2 

5 Турк тилида аниқ ўтган замон. 
Türkçede geçmiş zaman. Olumlu olumsuz 
şekli nerede? Günlük hayatta en çok  
kullanılan sözler. (бўлишли, бўлишсиз ва 
савол кўринишлари). Қаерда? (Nerede?) 
Кундалик ҳаётда энг кўп ишлатиладиган сўзлар. 

Güneş Benim evim 2 

6 Турк тилида аниқ ўтган замон  
(от-кесимда). Эгалик қўшимчалари.  
Türkçede geçmiş zaman. İyelik eki. 

Güneş Dün ne yaptınız? 2 

7 Турк тилида ноаниқ ўтган замон (бўлишли, 
бўлишсиз ва савол кўринишлари). 
Мевалар. Türkçede geçmiş zaman olumlu 
olumsuz şekli. Meyveler 

Güneş Boş zamanınızda 
ne yaparsınız? 

2 

8 Турк тилида ноаниқ ўтган замон  
(от-кесимда). Озиқ-овқатлар. Соат неча? 
Қаерга борганда нима деймиз? 

Güneş Bu yaz ne  
yapacaksınız? 

2 
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9 Турк тилида ҳозирги замон.  
(бўлишли, бўлишсиз ва савол 
кўринишлари). Şimdiki zaman  
(olumlu olumsuz şekli ve soru ekleri) 

Güneş Benim  
arkadaşım 

2 

10 Турк тилида келаси замон. (бўлишли, 
бўлишсиз ва савол кўринишлари). Gelecek 
zaman (olumlu olumsuz şekli ve soru ekleri) 

Güneş Tatilde neler 
yaptınız? 

2 

11 Турк тилида ҳозирги ноаниқ замон. 
(бўлишли, бўлишсиз ва савол 
кўринишлари). Меҳмон кутиш одоби. 
Geniş zaman (olumlu olumsuz şekli ve soru 
ekleri) misafirperverlik 

Güneş Benim mesleğim 2 

12 “Қора” матни. Турк тилида эгалик 
қўшимчалари. (Kara metni) iyelik ekleri 

Güneş Özbekistan  2 

13 Тест - Test Güneş  2 
14 “Аэропортда” матни. “-дан аввал, -дан 

кейин” ва “-ни ҳохламоқ” сўзларининг турк 
тилида қўлланилиши. “Havalimanda” metni. 
-madan önce, -madan sonra, -i istemek  
(adlaştırma) 

Güneş Yakın gelecekte 
sizce neler  
olacak? 

2 

15 “Аҳмад бейнинг бир куни” матни. Турк 
тилида келишик қўшимчалари.  
“Ahmet bey’in bir günü” yalın hal 

Güneş Benim bir  
günüm 

2 

16 “Оилам” матни. Турк тилида хабар майли 
(бўлишли, бўлишсиз ва савол 
кўринишлари). “Ailem” haber kipi 

Güneş Türkiye 2 

17 “Спорт магазини” матни. Турк тилида 
товуш тушиши ҳодисаси. 
“Spor mağazası” Türkçe’de ses düşmesi 

Güneş İsteklerim 2 

18 Турк тилида сўз бирикмалари Güneş Milli örf adetler 2 
19 “Муборак бўлсин” матни. Турк тилида 

буйруқ майли (бўлишли, бўлишсиз ва савол 
кўринишлари). “Kutlu olsun”  
Türkçe’de emir kipi (olumlu-olumsuz şekli) 

Güneş Mutluluk, bu... 2 

20 “Стол тенниси” матни. Турк тилида истак 
майли (бўлишли, бўлишсиз ва савол 
кўринишлари). 
“Masa tennisi” Türkçe’de istek kipi 

Güneş Eğer siz onun 
yerinde  
olsaydınız…? 

2 

21 “Ўрганмоқ” матни. Турк тилидаги -ip,  
-madan, -mayıp равишдош қўшимчалари 
“Öğrenmek” metni Türkçe’de -ip, madan, 
-mayıp ulaçları 

Güneş Pazarda 2 

22 “Гўзаллик мажбуран бўлмайди” матни. 
Турк тилида сифат ясовчи қўшимчалар  
(-li ve -siz) 
“ Zorla güzellik olmaz” Türkçe’de sıfat  
(-li, -siz ekleri) 

Güneş Güzellik nedir? 2 

23 Турк тилида -lık қўшимчаси. Сифат 
даражалари. -madan önce, -dıktan sonra 
қўшимчалари. Сабзавотлар. 
Türkçe’de -lik eki. Sıfatlarda derecelendirme 
-madan önce, -dıktan sonra ekleri, Sebzeler 

Güneş Masallar  2 

24 “Унутмайман” матни. Турк тилида сифат. 
“Unutmayacağım” metni Türkçe’de sıfat 

Güneş Espriler 2 
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25 “Туркия” матни. Турк тилида сон. 
“Türkiye” metni Türkçe’de sayılar 

Güneş Paranın insan 
hayatındaki yeri 
nedir? 

2 

26 Тест - Test Güneş  2 
27 “Бир бор экан, бир йўқ экан” матни. Турк 

тилида шарт майли (бўлишли, бўлишсиз ва 
савол кўринишлари).  
“Bir varmış bir yokmuş” metni Türkçe’de 
Şart kipi (olumlu olumsuz ve soru şekli) 

Güneş Ўзга 
сайёраликлар 
борлигига 
ишонасизми? 

2 

28 “Сувининг суви” матни. Турк тилида савол 
тузиш ва жавоб бериш. “Менимча...” 
“Suyunun suyu” metni Türkçe’de soru  
yapmak ve cevaplamak, “Bence…” 

Güneş Okumanın insan 
hayatına etkisi 
nedir? 

2 

29 “Фўча” матн. Турк тилида боғловчилар. 
“Fuça” metni Türkçe’de bağlaçlar 

Güneş Anneler  
hakkında. 

2 

30 “Иш тартиби” матни. Турк тилида  
“деб, дея” сўзларининг ишлатилиши. 
“İş düzeni” metni Türkçe’de 

Güneş Düğünler  2 

31 “Қўл ўпиш” матни. Турк тилида ҳаракат 
номи. 

Güneş Sabr  2 

32 Туркча газеталардан хабарлар ўқиб 
таржима қилиш. Ҳайвонлар. 
Türkçe’de gazete haberleri okumak ve  
tercüme etmek. Hayvanlar 

Güneş Çok okuyan mı 
akıllı ya da çok 
gezen? 

2 

33 “Маданий бўлиш” матни. Турк тилида 
ёрдамчи феъллар. 
“Medeniyetli olmak” Türkçe’de yardımcı  
fiiller 

Güneş En sevdiğiniz 
kitap? 

2 

34 “Илм дунёсидан” матни. Турк тилида 
кераклилик майли. (бўлишли, бўлишсиз ва 
савол кўринишлари). 
“İlm dünyasından” metni, Türkçe de  
gereklilik kipi 

Güneş Zengin olursanız 
yapardınız? 

2 

35 “Назорат” матни. Турк тилида орттирма 
нисбат.  
“Denetim” metni Türkçe’de çatılar 

Güneş Bayramlar  2 

36 “Байрам” матни. Турк тилида мажҳул 
нисбат.  
“Bayram” metni Türkçe’de edilgen çatı 

Güneş Sağlıklı hayat 2 

37 “Тушкунлик” матни. Турк тилида 
ўзлаштирма гаплар.  
“düşkünlük” metni Türkçe’de adlaştırma 

Güneş Depresyondaki 
insanlar 

2 

38 “Тарихдан бир саҳифа” матни.  
Турк тилида ўзлаштирма гаплар. 
“Tarihten bir sayfa” metni Türkçe’de  
adlaştırma 

Güneş Türkçe  
öğrenirken  
çektiğiniz  
zorluklar nedir? 

2 

39 Умумий имтиҳон  
F       Final 

Güneş  2 
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İSTİKLÂL SAVAŞI’NIN PERDE ARKASI 
KAHRAMANLARI VE EDEBİYATÇI İLİŞKİSİ 

Yrd. Doç. Dr. Musa AKSOY* 

Öz 

Topkapılı Cambaz Mehmet, Mustafa Kemal ile görüştükten sonra, 

Anadolu’ya savaş malzemesi kaçırma görevi görecek olan Milli Müdafaa 

Gurubu’nu kurar. 

İstanbul’un işgali sırasında, emrindeki sivil ordusu ile Mustafa Ke-

mal’in güvenliğini sağlar. Padişahın, asi Türkleri sindirmek ve silâhlarını 

toplamak için, onu, Samsun’a gönderme kararı üzerine, İstanbul’dan çıkı-

şı ile Bandırma Vapur’undaki güvenliği için, gerekli tedbirleri alır. İstan-

bul’da kurulan gizli ihanet cemiyetlerini Ankara’ya bildirir. 

Üniversite gençliğinin Anadolu’ya geçmesini teşvik eder. Damat Ferit 

Paşa’nın konağındaki hizmetçilerden gizli bilgiler elde eder. Papaz Fru’-

nun gizli başkanı olduğu İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ne sızar. Yüzbaşı Ben-

net’e yaptığı suikasttan dolayı idama mahkûm edilir. 

Savaştan sonra, Ankara’ya davet edilen Topkapılı, Atatürk’ün me-

busluk teklifini ve kendisine bağlanan maaşı kabul etmez. 

Teşkilâtın bir diğer siması, önemli şahsiyetleri Ankara’ya kaçıran ve 

Mustafa Sagir’e verilen talimatları ele geçirmede önemli rol oynayan mu-

habere subayı İhsan Aksoley’dir. Bunun Ankara ayağında ise, Mustafa 

Sagir’e gelen fazla miktardaki zarflardan şüphelenip, durumu gerekli 

mercilere bildiren Mehmet Akif vardır. 

Anahtar kelimeler: Topkapılı Cambaz Mehmet, Şişli, Mustafa Kemal. 

Abstract 

The Back Stage Heroes Of The Turkish Indipendence War and 

The Connection Of Literary 

After meeting Mustafa Kemal, acrobat Mehmet from Topkapi, starts a 

group of national controversy to secretly carry War equipment to Anatolia. 
                                                           
* Sakarya Üniversitesi FEF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Öğretim Üyesi. 

173



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 2

During the invasion of Istanbul he provide the security of Mustafa Ke-

mal with the civil army under his rule. Cambaz Mehmet provides protection 

for Mustafa Kemal. Upon the Sultan’s decision of sending him to Samsun 

with the aim of making passive the disobedient Turkish and collect wea-

pons. He takes necessary measures as Mustafa Kemal leaves Istanbul and 

provides him security on Bandirma Ship. He informs Ankara about the sec-

ret betrayal comities formed in Istanbul. 

Mehmet motivates the student of university to go to Anatolia. He gathers 

secret information from the servants of Damat Ferit Pasha’s mansion. He 

secretly gets in the English Lovers committee under Lovers committee under 

the leadership of priest Fru. As a result of Mehmet’s attempt to kill lieutenant 

Bennet he is sentenced to death. Lovers committee under the leadership of 

priest Fru. As a result of Mehmet’s attempt to kill lieutenant Bennet he is 

sentenced to death. After the War Mehmet is invited to Ankara and offered 

parliament membership and a good salary but he refused both of the offers. 

Another person of the group was communication officer İhsan Aksoley 

who made important people safely arrive in Ankara and could be able to 

get the directions that were given to Mustafa Sagir. In Ankara Mehmet 

Akif is the one who become suspicious of the numerous envelopes han-

ded to Mustafa Sagir and inform that to the department concerned. 

Key words: Cambaz Mehmet From Topkapi, Sisli, Mustafa Kemal. 

Giriş 

Bu yazımızın konusu, yakın tarihimizin tozlu raflarında kalmış, adı 
sanı çok fazla bilinmeyen yiğit bir Kuva-yı Milliye ajan ve kahramanıdır. 
Bu yiğidimizin özelliği hakkında Selâhattin Salışık1, “çok zeki, şeytana 
külâhı ters giydirir; tazı gibi koşar; silâh kullanmada, bıçak sallamada üs-
tüne yoktur; zalimlere karşı gaddar, mazlumlara karşı merhametlidir…” 
değerlendirmesinde bulunur.2 
                                                           
1 Selâhattin Salışık, derece üstü emniyet müdürü, ünlü bir polis şefi. 1926 yılında Halıcıoğ-
lu Askeri Lisesi’ni pekiyi derece ile bitirdikten sonra, önce Harp Okulu, daha sonra da Fen 
ve Tabiat Okulu’nu bitirir. Ordu saflarına katılıp 1944’e kadar görev yapar. 1947’de Emniyet 
Genel Müdürlüğü emrine, Emniyet Müdürü olarak atanır. Türkiye’nin Nato ve Cento ülkele-
ri arasındaki direk haberleşmeyi sağlayan telsiz tesislerini kurmuş, 1963 yılında emekli ol-
muştur. Ama, 12.3.1964’te TBMM’nin 1314 sayılı kararıyla emekliliği iptal edilip, (büyük ih-
timâlle o zamanlarda ortaya çıkan Kıbrıs meselesi yüzünden) yeniden göreve çağrılmıştır. 
Selahattin Salışık, Kurtuluş Savaşı’nın Gizli Örgütü Milli Müdafaa Grubu, Birinci Basım, Kay-
nak Yayınları, İstanbul, Ekim, 1999, s. 69. 
   Selâhattin Salışık, Topkapılı Cambaz Mehmet’i, Genel Kurmay Harp Tarih Arşivi’nin gizli 
belgeleri arasından gün ışığına çıkarıp, tarihteki yerini almasını temin etmiştir. Onun kale-
me aldığı bu eser, önce 30 Ağustos-12 Eylül 1972 tarihleri arasında Hürriyet Gazetesi’nde 
tefrika edilir. Daha sonra, Ekim 1999’da Kaynak Yayınları tarafından kitap halinde bastırı-
lır. Ayrıca, konu üzerinde ikinci bir çalışma, 2005 yılında, S.A.Ü. Türk Dili ve Edebiyatı Bö-
lümü öğrencisi Bilâl Taşkın tarafından ele alınıp, mezuniyet tezi olarak hazırlanmıştır. Bir 
diğer ayrıntılı çalışma da, Yrd. Doç. Dr. Âsaf Özkan tarafından yapılmıştır. (Uluslararası Ta-
rih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Tarihin Peşinde, nr. 10, 2013.) 
2 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 6. 
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O, Mustafa Kemâl’in Şişli’deki evinde onunla yaptığı gizli görüşme so-
nucu, Paşa’dan aldığı emir üzerine3, İstanbul işgal edilmeden önce Milli 
Müdafaa Gurubu’nu kurar. Topkapılı Cambaz Mehmet’in kurduğu teşki-
lâtın görevi, İstanbul’dan Anadolu’ya insan, silâh, asker ve savaş için ge-
rekli olan her şeyi kaçırmaktır. Topkapılı bu maksatla yaptığı toplantı sı-
rasında, üyelerden Yüzbaşı Emin Ali Bey kendisine, “Efendim, haber al-
dığıma göre 13 Kasım günü İ’tilâf Devletleri’nin savaş gemileri limana geli-
yormuş.” bilgisini verir. Bu bilgi üzerine Topkapılı: 

Nereden öğrendiniz? 
Merkez komutanlığındaki adamlarımızdan Yüzbaşı Galip (Vardar) bil-

dirdi. Komutanla Harbiye Nâzırı telefonda görüşürken santralda araya 
girerek dinlemiş. “Harbiye Nâzırı, İ’tilâf Devletleri’nin harp gemilerine ve 
askerlerine herhangi bir karşı koyma olmaması için her türlü tedbirin alın-
masını emretmiş.” demesi üzerine, Topkapılı yumruğunu çevresinde top-
landıkları masanın üzerine vurarak: “Vay namussuzlar… Çanakkale’de 
akıttığımız kanlarının bedelini böyle mi çıkarıyorlar.” der.4 

Yukarıda belirtildiği gibi düşman gemileri 13 Kasım 1918’de, İ’tilâf 
devletlerinin savaş filoları Marmara sularını yararak İstanbul’a doğru yol 
alır. Bu arada düşmanın ilk hedefinin Mustafa Kemal Paşa olacağını he-
saba katan Cambaz Mehmet, onun Şişli’de oturduğu evi koruma altına 
alır. 

Düşmanın savaş gemileri, başta İngilizlerin Malaya zırhlısı (amiral ge-
misi) olmak üzere, Fransızların Edvard King zırhlısı ile İngiliz, Fransız ve 
İtalyan bandıralı 15 savaş gemisi, 11 kruvazör, 29 muhrip ve 6 denizaltı 
İstanbul’a demir atarlar.5 

Toplantıda, üyeler arasında silâhların depolardan nasıl çalınacağı, ta-
şıma işinin nasıl yapılacağının tartışıldığı sırada Topkapılı, çalma ve taşı-
ma işlemlerini üzerine aldığını, İstanbul’un bütün tanınmış hırsız ve 
yankesicileri ile arabacılarının emrinde olduğunu söyler. Bunun üzerine 
emrindeki gurup yöneticilerinin güldüğünü görünce, “…Arkadaşlar lüt-
fen küçümsemeyin. Bunlar hırsızdırlar, yankesicidirler, arabacıdırlar, ama 
en az benim kadar, sizin kadar vatanseverdirler. Bundan hiç kuşkunuz ol-
masın.” açıklamasını yaparak, üyelerini ikna eder. Cambaz konuşması-
na şöyle devam eder: 

“Arkadaşlar İstanbul’da elli bin silahlı adamım var. Bunlar, vatanın 

kurtuluşu söz konusu olmadan önce birer it, kopuk, hırsız ve haraç-

çıydılar. Şu anda bu elli bin adamım, vatan için ölmeye ant içmiş bi-

rer serdengeçtidirler. Harekete geçmek için işaretimi bekliyor ve git-

tikçe de sabırsızlanıyorlar…” 
                                                           
3 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 9. 
4 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 8. 
5 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 11. 
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der. Bu arada Cambaz Mehmet, Mustafa Kemâl’in İstanbul’daki koruma 
işini de üzerine almış, buna mahsus beş bin silahlı adam seçip, Şişli 
çevresinde gerekli tedbirleri almıştır.6 

Teşkilât, 1 Mayıs 1919 günü Emin Ali Bey’in isteği üzerine toplanmış 
ve bu toplantıda: 

“Mustafa Kemâl Paşa, Dokuzuncu Ordu Müfettişliği görevine tayin oldu 
ve bu tayin Sadrazamlık makamınca da tasdik edildi.” bilgisini verdikten 
sonra Emin Ali Bey, Mustafa Kemâl Paşa’nın tayin emriyle birlikte, yapa-
cağı işleri gösteren talimatnameyi de çaldırdığını, adı geçen talimatname-
de; “Padişah, âsi Türkleri sindirmek ve silâhlarını toplamak üzere Mustafa 
Kemâl Paşa’yı görevlendirdiğinin yazılı olduğunu” söyler ve talimatname-
yi üyelere okutur. Okuma işi bittikten sonra, odada bir kahkaha tufanı 
kopar. Fakat, Topkapılı bu neşe tufanı karşısında düşüncelidir. O, İtilâf 
devletlerinin bu tayini tasvip etmeyip, önlemeye çalışacaklarını, bunu 
başaramazlarsa, Paşa’nın bizzat kendisine suikast girişiminde buluna-
cakları yolunda endişesi vardır. 

Binbaşı Kemal Bey ise, “böyle bir ihtimâlin gerçekleşeceğine inanmadı-
ğını” söyler. Ama Topkapılı yine de tedbir almayı ihmal etmez: “Paşa’nın 
güvenliğini sağlamak için, bu geceden itibaren bütün kuvvetimizi o bölge-
ye kaydıracağız. En değerli adamlarımızı satıcı, hamal, polis, jandarma kı-
lığına…” sokarak bütün tedbirleri aldırır. 

15 Mayıs 1919 günü Galata Rıhtımı’nda olağanüstü bir kalabalık var-
dır: Orası, “Seyyar satıcılardan ayakkabı boyacısına, polisinden jandar-
masına ve hamallarına varana kadar…” Milli Müdafaa Gurubu’nun tepe-
den tırnağa silahlı adamlarıyla doludur. Bütün bu tedbirler, “Mustafa 
Kemâl Paşa ile 19 kişilik maiyetinin Bandırma Vapuru’na sağ salim binişi-
ni sağlamaktır.” 

Karada bu tedbirler alınırken denizde de gurubun adamları sandal ve 
motorlarla Bandırma Vapuru’nun etrafında nöbet tutarlar. Bütün bu ge-
lişmeleri Topkapılı, bir köşeye sinmiş bir vaziyette olayların seyrini takip 
etmektedir. Bu sırada yanına gelen genç bir adama: “Geminin merdiven 
ağzını da sıkı tutun. Şüpheli kimi görürseniz, kolundan tutup denize atın.” 
talimatını verir.7 Geminin dışı ve etrafında bu tedbirler alınırken, içine de 
“iyi yüzme bilen, iyi silâh kullanan 50 tane İnebolulu fedai genci, Bandır-
ma Vapuru’na yerleştirip, gerekli talimatı da vermiştir.” 

Bu arada, 23 Mayıs 1919’da 250 bin kişilik bir mitingi de gerçekleşti-
rirler. Halide Edib’in ünlü konuşmasını yaptığı büyük Sultan Ahmet Mi-
tingi’nin güvenliğini de 50 bin silahlı adamıyla Milli Müdafaa Gurubu 
sağlar. Milli Müdafaa Gurubu, İstanbul’da dış düşmanlarla bu mücade-
leyi verirken, içerde de daha çetin meselelerle karşı karşıya kalmıştır. 
                                                           
6 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 14-15. 
7 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 16-17. 
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Çünkü, İstanbul’da birçok ihanet şebekesi ortaya çıkmıştır. Bunlar, İ’ti-
lâf devletleriyle birlikte, onların yerli uşaklarından her türlü maddi ve 
manevi desteği almaktaydılar. Topkapılı, 23 Mayıs 1919 akşamı, bir kur-
ye ile bu ihanet şebekelerinin birer listesini Mustafa Kemâl Paşa’ya gön-
deriyordu. Bunlar arasında: 

1. Kürt Teali ve Teavün Cemiyeti: Başkanlığını devrin Danıştay 
başkanı Seyit Abdülkadir Vanlı yapmaktadır. 

2. İngiliz Muhipler Cemiyeti: Perde gerisindeki başkanı İngiliz gizli 
servisine mensup Papaz Fru’dur. Sahnedeki başkanı ise Pâdişah Sultan 
Vahdettin’dir. Üyeleri de Dâmad Ferit Paşa, İçişleri Bakanı Ali Kemâl 
(namı diğer Artin Kemâl) ve benzerlerinden oluşmaktadır. 

3. İstanbul sosyetesine mensup zenginler ile Amerikan Koleji öğretim 
üyelerinin oluşturduğu İngiliz (Amerikan?) mandacılığını savunan yıkıcı 
cemiyettir. 

Olayların bu şekilde geliştiği esnada, İngilizlerin Karadeniz Ordusu 
Başkomutanlığına atanan General Milne ile Harbiye Nezareti arasında 
karşılıklı yoğun bir nota alışverişi başlamıştır. Milne, Mustafa Kemâl Pa-
şa’nın Samsun’dan Anadolu’ya ayak basmasından kuşkulanıyor; yetkile-
rinin kısıtlanması için durmadan baskı yapıyordu. Bütün bu bilgiler, 
Topkapılı Cambaz Mehmet’in adamları vasıtasıyla, anında elde edilip 
Mustafa Kemâl’e bildiriliyordu. 

Nihayet bu baskı sonuç verdi. Mustafa Sabri Efendi8 başkanlığında 
toplanan Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemâl Paşa’yı görevinden azletti. 
Olaylar bu şekilde gelişirken, Topkapılı da boş durmadı. O, işçiyi, hırsızı, 
arabacı ve saireyi askerle birlikte teşkilâtlandırdıktan sonra, üniversite 
gençliğine de el attı. Bu işi, Emin Ali Bey tarafından kendisine takdim 
edilen Dârülfünûn hocalarından Emin Bey (Erişirgil) ile Ahmet Refik 
Bey’i görevlendirdi.9 Bu görüşmeden bir hafta sonra Beykozlu Temel 
Kaptan’ın teknesi, ceplerinde Topkapılı’nın pusulasını taşıyan ilk gurup 
üniversiteli genci, Mustafa Kemâl’in emrine taşıyordu ve bu gençler, “va-
tan için ölmeye ant içmişlerdi.” 

Diğer taraftan istihbarat toplamak için sadrazam konağı ile sarayda 
hizmetçilik yapan kadınlardan da faydalanma yoluna giderler. Çünkü, 
bu kadınlar sarayda iyi para kazanıyordu, ama kocaları mahalle kahve-
lerinde yan gelip yatıyordu. Topkapılı’nın adamları önce bu kahve müda-
                                                           
8 Mustafa Sabri Efendi, 22 Haziran 1869’da Tokat’ta doğmuş, 12 Mart 1954’te Kahire’de ve-
fat etmiştir. 4 Mart 1919’da kurulan Damad Ferit Paşa hükümetinde Şeyhülislâmlık yaptığı 
sırada, Mustafa Kemal’in Anadolu’ya gönderilmesine karşı çıkmıştır. Sevr Antlaşması’nın 
imzalanmasını savunanlar arasında yer aldığı ve Anadolu hareketine karşı çıktığı için, Cum-
huriyetin ilanından sonra, 150’lilikler listesine alındı; tutuklanacağı sırada ailesi ile birlikte 
Mısır’a kaçtı. Orada, Anadolu hareketine ve Mustafa Kemâl’e karşı tavırları yüzünden halk 
tarafından protesto edildi. Çeşitli şehir ve ülkelerde sürgün hayatı yaşadıktan sonra, Mısır’ın 
Atina büyükelçisinin yardımı ile tekrar Mısır’a döndü ve 12 Mart 1954’te orada vefat etti. 
(Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 31, İstanbul, 2006, s. 350-351.) 
9 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 22-23. 
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vimlerini kendi saflarına çekerler. Böylece, saray ve konaklarda gizli ka-
pılar ardında yapılan toplantılarda ne konuşulsa, akşama Topkapılı’ya 
ulaşıyordu. 

Bunlardan biri, 8 Eylül 1919 tarihinde Ferit Paşa Konağı’nda yapılan 
ve oldukça önemli olan toplantıydı. Emin Ali Bey, Damat Ferit Paşa’nın 
Ali Kemal Bey ile yaptığı bu gizli toplantıda alınan kararı, orada çalışan 
zeki bir hizmetli tarafından kendisine bildirildiğini belirttiği toplantıda 
alınan kararın: “13 Eylül günü İngilizler ile gizli bir manda anlaşması im-
zalanması kararlaştırılıp, antlaşma metni hazırlandığı” yolunda olduğunu 
söyler. Bu haber üzerine mosmor kesilen Topkapılı: 

“Alçaklar… Namussuzlar” şeklindeki ifadeleriyle tepkisini gösterdik-
ten sonra, derhal telgraf müdürü İhsan Bey (Aksoley) ile temasa geçip, 
durumu Mustafa Kemâl Paşa’ya bildirmelerini emreder. 

Bu olayın cereyan ettiği günün ertesi sabahı Pâdişah, İngiliz manda-
sını kabul ettiğine dair belgeyi gizlice imzalarken, aynı anda da, Sirkeci 
Garı’nda aralarında Fener Rum Patriği’nin ileri gelenleri ile Sen Sinod 
Meclisi üyelerinin de bulunduğu heyecanlı bir kalabalık, sabırsızlıkla 
önemli bir misafir bekliyorlardı. Bu misafir, Yunanlı ünlü jandarma al-
bayı Alexsandros Zımbrakaki’den başkası değildi. Gelir gelmez ayağının 
tozuyla işe koyulan albay, ilk iş olarak, İstanbul’daki yerli Rumları tepe-
den tırnağa silahlandırıp, şehir çeteleri oluşturmaya başlar.10 

Bundan bir sonraki gün gelen Alexandro Pulo adındaki bir komiser 
de, İstanbul’da Yunan gizli servisini teşkilâtlandırmaya koyulur. Onların 
bu faaliyetini gören Ermeniler de, Zaven Efendi’nin yardımıyla gazeteler 
çıkarıp, “Bağımsız Ermenistan” ve “Ermeni Birliği” adlı teşkilâtlarını kur-
duktan sonra, faaliyete geçer ve propaganda yapmaya başlarlar. 

İstanbul’da bu siyasi olayların hızlı bir şekilde cereyan ettiği sırada, 
Topkapılı Cambaz Mehmet de, İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin perde geri-
sindeki gizli başkanı olan Papaz Fru’nun cemiyetine üye olarak kabul 
edilir. Bahsi geçen bu Papaz, aynı zamanda çok hayırsever bir zattır da. 
Kurmuş olduğu Topkapı Fukaraperver Cemiyeti’nde, her hafta 20 koyun 
kesip, sefalet içinde bulunan yoksul halka dağıtır. Papaz Fru, halk tara-
fından sevilen Topkapılı Cambaz Mehmet’i elde etmek suretiyle, ondan 
bilgi alabileceği düşüncesiyle onu cemiyetine kabul eder.11 Papaz Fru’-
nun cemiyeti, Topkapılı Cambaz Mehmet’in kendi cemiyetlerine üye olu-
şunu o derece de benimsemiştir ki, İngiliz işgal kuvvetleri komutanı Ge-
neral Harrington’ın sağ kolu Yüzbaşı Bennet’e (nam-ı diğer baş belası 
Bennet)12, Topkapılı tarafından yapılan suikast sonucu ağır yaralanması 
                                                           
10 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 22-23. 
11 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 19. 
12 Yüzbaşı Bennet kimdir? Fransız Doğu Orduları Başkumandanı General Franchet d’Espe-
rey’in 8 Şubat 1919’da beyaz bir atın üstünde fatihane bir eda ile İstanbul’a girişi ümitsizliği 
artırmış, saraydan hükümete, paşalardan sokaktaki vatandaşa kadar herkesin aklına ilk ge-
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üzerine, tedavi için İngiltere’ye gönderilmesinin ardından, 30 Kasım 
1920 günü, yerine gelen Binbaşı Wital, bizim merkez komutanlığını ziya-
ret eder. İki buçuk saat süren bu görüşmeden bir gün sonra toplanan 
Kürt Mustafa Paşa (nam-ı diğer Nemrut Mustafa) başkanlığındaki yük-
sek mahkeme, Topkapılı Cambaz Mehmet ve arkadaşları hakkında gıya-
ben idam kararı verir.13 Verilen bu idam kararına en çok sinirlenen, İngi-
liz Muhipler Cemiyeti Başkanı Papaz Fru olmuştur. Bu idam kararı Pa-
paz Fru’yu çileden çıkarmıştır. Ne demekti; kendisine bunca hizmet 
eden, gönlü Majesteleri’nin İmparatorluğu için çarpan, bu en güvendiği 
ajanı (!) ve yardımcısı, Kürt Mustafa Paşa gibi aynı inançtaki biri tarafın-
dan nasıl idama mahkûm edilebilirdi… Papaz Fru, meseleyi anlamıştı. 
Ona göre, Mustafa Kemâl’in adamları Topkapılı Mr. Cambaz Mehmet’i 
saf dışı ederek, kendisini zayıflatmak istemişlerdi. O, öfkeyle kâğıt kale-
mi eline alıp, mahkeme başkanı Kürt Mustafa Paşa’ya hitaben: 

“Hakkında gıyabi idam kararı verilen Topkapılı Cambaz Mehmet 
Bey’in, İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin mutemet bir üyesi olması nedeniyle, 
verilen kararın kaldırılması, bundan sonra da bu gibi yanlışlıklara mey-
dan verilmemesi…” şeklinde tehdit edici bir tavırla Kürt Mustafa Paşa’ya 
bir uyarıda bulunur.14 
                                                                                                                                        
len fikir düşmana karşı silahlı mücadele olur. Ama bunun nasıl, nerede, kimin liderliğinde 
yapılacağı bilinmemektedir. 

O günleri saray çevresinde yaşamış olanlardan elde edilen bilgilere göre, ordunun önde 
gelenleri 1919’un Mart’ının bir gecesinde Erenköy’de bir köşkte toplanırlar. Refet Paşa top-
lantıya davetli olduğu halde yetişemez. Toplantının dağıldığı sırada gelen Refet Paşa, Anado-
lu’ya Nuri Paşa’nın gönderileceği kararını işitince, “Kanaatimce pek makul karar değil” deyip, 
“işin, mazisinde daha büyük muvaffakiyetleri olan ve daha meşhur bir askere verilmesi lâ-
zım… Meselâ Mustafa Kemal Paşa’ya…” demesi, alınan kararın değişmesinde etkili olur. 

Bu toplantıya katılanlardan yalnızca Harbiye Nazırı Şakir Paşa, Mustafa Kemal’in seçil-
mesine itiraz eder ve Paşa’nın isminin yanına kırmızı kalemle, “En iyi askerimizdir… 
Ama…bence muvafık değildir… Üstelik, cumhuriyetçi olduğu söylenir.” notunu düşer. 

Alınan bu kararın padişah tarafından tasdik edildikten sonra, sıra İstanbul’dan çıkış için 
İngilizlerden vize alınmasına gelmiştir. Çünkü, Karadeniz resmen olmasa da, fiilen İngiliz 
donanmasının kontrolü altındaydı. Boğazdan çıkışlar ancak vize ile mümkündü. Mustafa 
Kemal vize almak için, emrinde Anadolu’ya gideceklerin bir listesini, 14 Mayıs’ta Harbiye Ne-
zareti’ne gönderir. Dosya, işgal İstanbul’unda “işkenceci Bennet” olarak şöhret kazanan Yüz-
başı John Godolphin Bennet’in önüne gelir. 

Yüzbaşı Bennet, günün birinde bir Türk subayının odasına geldiğini, Mustafa Kemal Pa-
şa ile maiyetinde bulunanlar için vize istediğini, listeyi okuyunca Türk Ordusu’nun en faal 
35 generaliyle albayının isimlerinin yazılı olduğunu gördüğünü, dolayısıyla da vizeleri ver-
mek istemediğini, “…Listeyi karargâha götürüp talimat istemeyi kararlaştırdım.” Görevli su-
baya, “Bu liste bende, barışçıdan ziyade savaşçı bir heyet intibaı uyandırıyor.” dediğini, me-
suliyetin kendi üzerinde olduğunu bildiği için de Şişli’deki kumandanlığa gittiğini, oradakile-
re “üç-dört kişi yerine 35 kişi gitmek istiyor, vizeyi vereyim mi” diye sorduğunu, gelen cevapta 
ise, “Padişah onlara itimat ediyor. Vizeyi verin.” dediklerini belirttikten sonra, müfettişlik için 
seçilenlerin en zeki ve en ileri gelen zabitler olduğunu, ama o sırada, “hiç kimse milliyetçile-
rin bir ordu kurabileceğine inanmıyordu.” değerlendirmesini yapar. (Murad Bardakçı, Şahba-
ba, Üçüncü Basım, Pan Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 130-132.) 
13 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 38-39. 
14 Sülale olarak Bedirhan oğullarından olup, Kürt Sait Paşa’nın kız kardeşi Safiye Hanım’la 
evlenmiştir. II. Sultan Abdülhamid devrinde Hariciye Nazırlığı ve Şura-yı Devlet Reisliği gibi 
görevlerde bulunmuştur. (Necdet Sevinç, İstiklâl Harbinde Etnik İhanet, 2. Baskı, Bilgeoğuz 
Yayınları, İstanbul, 2011, s. 521-522) 
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Padişah Vahdeddin, Avrupalı devletlerin Osmanlı Devleti hakkında verecekleri kararları 

olumlu yönde etkilemek için, Ermeni tehciri olaylarına karışanları hızlı bir şekilde yargıla-
mak maksadıyla Divan-ı Harb-i Örfi’nin kurulmasını ister. (Ferudun Ata, İşgal İstanbul’un-
da Tehcir Yargılamaları, Gözden Geçirilmiş 2. Baskı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
2011, s. 61-62.) 

Bu amaçla, 14 Aralık 1918’de Divan-ı Harb-i Örfi’nin kurulması kararlaştırılır. Bu mah-
kemenin diğer mahkemelerden farkı, “alınan karaların temyiz edilemeyeceği ve hükümlerin 
kesin olacak” olmasıdır. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 76.) 

İktidarda bulunan Sadrazam Tevfik Paşa Hükümeti, bir taraftan İtilâf Devletleri’yle Er-
menilerin, diğer taraftan da iktidara hazırlanan ve intikam hırsıyla hareket eden Hürriyet ve 
İtilâf Fırkası ile onu destekleyen basının yoğun baskıları, özellikle de Ermenilerin Türklerin 
adil davranmayacağı yaygarası üzerine ne yapacağını şaşırmış; hem hükümetini, hem de sa-
nıkların haklarını az da olsa koruyabilmek için, tarafsız ülkeler olarak kabul edilen İsveç, 
Hollanda, İspanya ve Danimarka’dan ikişer hakem istemiştir. Ama, İngiltere ve Fransa Er-
menilerin ortaya attığı iddiaların çoğunun gerçekle ilgisi olmadığı ve bunların abartılı olduğu 
hususunun ortaya çıkacağı endişesiyle, hükümetin bu girişimini engellemişlerdir. İttihatçı-
ların yargılanması konusunda da yavaş hareket etmekle suçlanan Tevfik Paşa hükümeti, bu 
şartlarda istifa etmek zorunda bırakılmıştır. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 83-84.) 

Tevfik Paşa kabinesinin ardından iş başına getirilen Damat Ferit Paşa, Ermeni tehcirin-
den sorumlu olanlarla Kuva-yı Milliye’ye destek verenler hakkında hızlı ve kesin kararlar 
alınması için Divan-ı Harb-i Örfi’nin üyelerini değiştirmiş, Ermeni tehciri ile ilgili olanlarla, 
Kuva-yı Milliye’ye destek verenlere hızlı ve etkili cezalar vereceğine inandığı eski mahkeme 
üyesi Mustafa Paşa (Nemrut Mustafa)’yı 16 Nisan 1920’de Divan-ı Harb-i Örfi’nin başkanlı-
ğına getirmiştir. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 257-258.) 

Nemrut Mustafa, Divan-ı Harb-i Örfi Başkanı olduğu sırada, birçok idam kararı vermiş-
tir. Fakat, bunlar içinde en acı vereni Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey hakkında verileni olmuş-
tur. Nusret Bey, I. Dünya Savaşı yıllarında Bayburt ve Ergani’de görevlerde bulunmuş, 14 
Haziran 1917’de de Urfa Mutasarrıflığına atanmıştır. 

Mütarekenin imzalanmasından sonra, İngilizlerin Urfa’yı işgal ettiği sırada, orada bulu-
nan Nusret Bey, İngiliz işgaline karşı önemli tedbirler almış, şehri işgal eden İngiliz kuman-
danına karşı da şahsen tavır koymuştur. Böylece Nusret Bey’in adı, İngilizlerin suçlu idare-
ciler için hazırladığı suçlular listesine girmiş, daha sonra da Ermeni tehciri meselesinden 
dolayı sorumlu tutulmuştur. Bu yüzden, Dahiliye Nazırı Cemal Bey’in emriyle, 6 Nisan 
1919’da görevinden alınarak tutuklanmış ve İstanbul’a getirilmiştir. Mustafa Nazım Paşa’nın 
reis olduğu Divan-ı Harb-i Örfi’deki ilk sorgulamasında, suçsuz bulunup serbest bırakılmış-
tır. Serbest bırakılışından altı ay sonra, 6 Kasım 1919’da ise, tekrar tutuklanmıştır. Üstelik, 
tutuklanmasından bir müddet sonra, 19 Aralık 1919’da, Danıştay tarafından yargılanması-
na gerek olmadığı yönünde karar verilmiş olmasına rağmen, tahliye edilmemiştir. 

Damat Ferit Paşa’nın 23 Nisan 1920’de ikinci defa sadarete gelmesinden sonra, davaları 
hızla sonuçlandırmak için, yargılama usulleri değiştirilmiş, Nusret Bey’in davası için gazete 
ilanları ile şahitler aranmıştır. Suçlama için yapılan iddialar hep aynıdır: “Ermenileri öldür-
mek, zulmetmek ve mallarını almak.” Bu iddiaları ispatlamak için mahkemenin başvurduğu 
yöntem ise, ifadeleri daha evvelden Ermeni Patrikhanesi tarafından tertip edilmiş Ermeni 
şahitleri dinlemek olmuştur. Divan-ı Harb Heyeti, verilen ifadelerin doğru olup olmadığını 
araştırmaya gerek duymamıştır. Nusret Bey, mahiyeti bilinmeyen bu düzmece şahitlerin 
verdiği ifadelerin hepsinin uydurma olduğunu, çeşitli belgelerle ispat etmesine rağmen, 
mahkeme tarafından itibara alınmamıştır. Ayrıca, Ermenilerin terk ettiği mal ve mülkten pa-
ra elde ettiği iddialarını da yalanlayan Nusret Bey, ailesinin fakirlik içinde kıvrandığını ve 
bütün aile fertlerinin aylığı dört lira olan küçük, kulübe gibi bir eve sığındığını ifade etmiştir. 
Zaten idamından sonra, yamalı pantolonunun cebinden çıkan bir lira kâğıt para da, ekono-
mik durumunun ne olduğunu gösteren önemli bir belgedir. 

Nusret Bey’in mahkemesi 24 Haziran 1920’de bitmiş, fakat karar bir türlü çıkmamıştır. 
Çünkü, üyeler arasında Nusret Bey’e verilecek cezalar konusunda ihtilâf çıkmıştır. Mahke-
me Başkanı Nemrut Mustafa ile bir üye, mahkûmun idamını isterken, diğer üç üye 15 yıl 
kürek cezası verilmesinde diretmiştir. İdam kararlarının da oy birliği ile çıkması gerektiği 
için, üyeler arasında bu birlik bir türlü sağlanamamış ve sonunda, Nusret Bey’e 15 yıl kürek 
cezası veren tutanak imzalanmıştır; ama karar kendisine bildirilmemiştir. Hükümeti, bu 
şartlarda istifa etmek zorunda bırakılmıştır. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 268-270.) 

Nusret Bey’i idam ettirmede kararlı olan Nemrut Mustafa, zanlı aleyhine tekrar Patrikha-
ne’den düzmece bir şahit daha getirtip dinletmiş, ardından bununla da yetinmemiş, mahke-
me üyelerinden birini de değiştirip, idam kararını çıkartmak için yoğun bir gayret sarf et-
miştir. Bu çalışmalar sonunda dava tekrar ele alınmış, 4 Temmuz’da verilen 15 senelik kü-
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Papaz Fru’nun bu tehdidi işe yaramış ve böylece, Topkapılı Cambaz 
Mehmet de idamdan dönmüştür; ama General Harrington Topkapılı 
Cambaz Mehmet’i ortadan kaldırmaya kararlıdır. Yüzbaşı Bennet’i yara-
ladıktan sonra, ortalığın sakinleşmesini beklemek için, Heybeliada’ya çe-
kilen Topkapılı Cambaz Mehmet, bir gün toplantı için şehre inmeye ka-
rar verir. 

Milli Müdafaa Gurubu üyelerinden Mülâzım İzzet, gizlice İngiliz ajan-
larının kendisini takip ettiğini Cambaz’a bildirir. Bu uyarı üzerine kendi 
tedbirlerini alan Cambaz ve arkadaşları, bir süre sonra İngiliz ajanları ile 
                                                                                                                                        
rek mahkûmiyeti kararı yok sayılıp, Nusret Bey’i idama götüren tutanak 20 Temmuz 1920’-
de oybirliği ile imzalanarak karar kesinleşmiştir. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 271.) 

Damat Ferit Paşa, Nusret Bey’in idam kararını, 1 Ağustos’ta Padişah Vahdettin’e sun-
muş, o da 4 Ağustos 1920 tarihinde, hiç tereddüt etmeden imzalamış, infaz 5 Ağustos 
1920’de sabaha karşı gerçekleştirilmiştir. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 273.) 

Bu sırada, Sevr Antlaşması’nın hükümlerini Damat Ferit Paşa hükümetinin tatbik ede-
meyeceği kanaatine varan İ’tilâf Devletleri, antlaşma hükümlerini uygulayabilecek yeni bir 
hükümete ihtiyaç duyduklarını Padişaha hissettirince, Damat Ferit Paşa hükümeti 17 Ekim 
1920’de istifa eder. Yerine gelen yeni hükümeti ise, 21 Ekim 1920’de tekrar Tevfik Paşa ku-
rar. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 275.) 

Tevfik Paşa hükümetinin iş başına gelmesi üzerine, Divan-ı Harb-i Örfi’de verilen yanlış 
kararların yeniden gözden geçirilmesine yönelik dilekçeler gelmeye başlar. Dönemin gazete 
sütunları ise, “adalet!..adalet!..adalet!..” sesleri ile yankılanır. Nihayet Tevfik Paşa hüküme-
ti, kamuda oluşan bu beklentiler üzerine harekete geçer. İlk iş olarak, Nisan 1920’den beri 
mahkeme başkanı olan ve Damat Ferit Paşa ile birçok haksız kararlara imza atan Nemrut 
Mustafa Paşa ve onunla birlikte diğer mahkeme üyelerinin görevine son verilir. (a.g.e., s. 
276.) Yerine ise, 28 Ekim 1920 tarihinde Topçu General Hurşit Paşa başkanlığında yeni 
üyeler tayin edilir. 

Yeni iş başına gelen Divan-ı Harb-i Örfi heyeti, ilk etapta, önceki hükümet döneminde ve-
rilmiş olan kararların yeniden incelenmesini ele alır. Buna paralel olarak, 24 Ekim’de topla-
nan yeni Meclis-i Vükelâ da bu konuyu el atar. Nemrut Mustafa’nın Divan-ı Harb-i Örfi’nin 
başına getirildiği 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren verdiği kararların hepsinin, yeniden ele 
alınmasına karar verir. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 277-278.) 

Divan-ı Harb-i Örfi heyeti söz konusu kararları incelemekle meşgul iken, 12 Kasım 1920 
tarihli Akşam Gazetesi, Nemrut Mustafa Paşa Divan-ı Harb-i Örfisi’nin 5 Ağustos 1920 tari-
hinde idam ettirdiği Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey hakkında, iki ayrı karar verdiği hususunu 
ortaya atar. Bu gelişme üzerine Nusret Bey ile ilgili yargılama evrakları yeniden ele alınır. İn-
celeme sonunda, temyiz heyeti Nusret Bey’e 15 yıl kürek cezası veren kararnamedeki suçla-
maları doğru bulmayarak reddetmiş, verilen idam cezasını ise, hiç olmamış kabul ettiğinden 
üzerinde bile durmamıştır. Böylece, Nusret Bey hakkında 4 Temmuz’da verilen 15 yıllık kü-
rek cezası ile 20 Temmuz’da verilen idam kararlarının, 10 Ocak 1921 tarihli temyiz mahke-
mesinde bozulduğu, Nusret Bey’in hiçbir suçunun olmadığı tespit edilerek, suçsuz yere 
idam edildiği ortaya çıkmıştır. (Ferudun Ata, a.g.e., s. 282-283.) 

Akşam gazetesinde ortaya atılan yolsuzluk iddiasının bu şekilde ortaya çıkması ile başta 
eski Divan-ı Harb-i Örfi heyeti başkanı Mustafa Paşa olmak üzere, diğer üyelerin hepsi, 15 
Kasım 1920’de tutuklanıp, Merkez Kumandanlığına götürülür. Suçlulukları hakkındaki de-
liller artınca da, oradan alınıp ünlü Bekirağa Bölüğü’ne gönderilir. (a.g.e., s. 285.)  

Nemrut Mustafa ve arkadaşları yedi-sekiz oturum süresince yargılanmış, duruşma 11 
Aralık 1920’de tamamlanmıştır. Mahkeme 19 Aralık 1920 tarihinde verdiği kararda, Nemrut 
Mustafa Paşa’yı 7, diğer iki arkadaşını 5, birini de 3 aya mahkûm etmiştir. Fakat Mustafa 
Paşa ve arkadaşları bu karara itiraz ederek temyize başvurmuştur. Temyiz heyetinde yapı-
lan uzun görüşmeler sonucunda, vazifeyi suiistimal suçundan verilen cezayı 2 Şubat 1921’-
de onaylamıştır. Fakat karar, 6 Şubat 1921’de onay için Padişah Vahdeddin’in önüne gelin-
ce, söz konusu kişilerin tutukluluk süresini dikkate alarak, hepsini affetmiştir. Mustafa Pa-
şa, padişahın kendisini affetmesinden sonra, siyasi faaliyetlerde bulunmak için, ailesini 
Şam’a götürmek bahanesiyle İstanbul’dan ayrılmış, bir daha da dönmemiştir. (a.g.e, s. 286.) 
İşte Cambaz Mehmet’e idam cezası veren ve İngiliz Muhipler Cemiyeti Başkanı Papaz Fru ta-
rafından tehdit edilince, idamı kaldıran Divan-ı Harb-i Örfi heyeti başkanı bu Mustafa Paşadır. 
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birlikte bindikleri vapurun kazan dairesinde bir patlama meydana gelir. 
Kaptan, güçlükle de olsa, gemiyi sağ salim limana yanaştırır. Cambaz’a 
yapılan bu suikast teşebbüsü, böylece kazasız belâsız atlatılmış olur.15 

Barış antlaşmasını müteakip, 5 Kasım 1922’de İstanbul’a gelen Ankara 
hükümet temsilcisi Rafet Paşa, Topkapılı Cambaz Mehmet ve arkadaşları-
nın yardımıyla, İstanbul hükümetinin yetkilerini devir almış, 6 Ekim 
1923’te büyük komutanın muzaffer orduları sabah saat 09.00’da Gülhane 
Parkı’nın Adlî Tıp Binası’na bakan kapısından muntazam adımlarla: 

“Dünyalara bedeldir mah cemâlim 
Allah’a emânettir Kemalim” 

Marşını hançerelerinin var gücüyle söyleyerek, İstanbul’a girer. Bu sı-
rada, Topkapılı Cambaz Mehmet sırtını bir direğe dayamış, sevinç göz-
yaşları dökmektedir. 

İstiklâl mücadelesinin bu şekilde başarıya ulaşması ve Padişah Vah-
dettin’in yurdu terk etmesinin ertesi günü, Milli Müdafaa Gurubu Top-
kapılı Cambaz Mehmet’in başkanlığında toplanmış ve bir durum değer-
lendirmesi yaptığı sırada, telgraf müdürü İhsan Bey (Aksoley) gelir. Top-
kapılı ile acele görüşmek istediğini söyler. Verilen izin üzerine, az sonra 
içeri giren İhsan Bey, koynunda sakladığı bir zarfı Topkapılı’ya uzatır. 
Bu zarfın içinde, Mustafa Kemâl’in kendisini Ankara’ya davet eden mek-
tup vardır. 

Ankara Yolculuğu 

Topkapılı ile yaveri Nurettin Bey, aldıkları bu davet üzerine Haydar 
Paşa Garı’ndan ikinci mevkii kompartımanına binerek Ankara yoluna 
düşerler. Yolda aralarında konuşurlarken, bir ara Topkapılı, geçmişte 
Atatürk ile yaptığı görüşmeleri hatırlar. 1918 yılında, Şişli’deki evinde 
yaptığı görüşmeler sırasında, Mustafa Kemâl Paşa’nın gözlerinde bu bü-
yük zaferin pırıltılarını gördüğünü ifade ettikten sonra, o zaman Paşa 
kendisine: 

“Mehmet, Çanakkale’de nasıl kazandıksa yine kazanacağız. Hele sizin 
gibi kahraman Türk çocukları benimle beraber oldukça, ordularımızın ye-
nilmesi imkânsızdır.” dediğini hatırlar. Bu sözleri ile Paşa’nın, geleceğe 
dair görüşlerinde isabetli olduğunu vurgulamak ister. 

Yolculuğun başlamasından iki gün sonra, Ankara’da Cumhurbaşkan-
lığı köşkünün kapısındadırlar. Kapıdaki sivil polis, Topkapılı Cambaz 
Mehmet’in kılık kıyafetini beğenmez. Hele kravatsız olduğu için, içeri hiç 
bırakamayacağını söyler ve kendisine küçümseyerek bakar. Fakat bu or-
ta yaşlı adamın, Paşa ile görüşmede ısrar etmesi karşısında, gürültü çık-
masından çekindiği için, âmirini çağırır: 
                                                           
15 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 62. 
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“Âmirim, bu kılıksız adam Paşamızı görmek ister...!” Komiser merakla-
nır ve aralarında karşılıklı olarak şu konuşma cereyan eder: 

- Sizi tanır mı Paşa hazretleri? 
- Tanır. 
- Kim diyelim? 
- Topkapılı Cambaz Mehmet deyin! 
Bu karşılıklı konuşmadan sonra komiser, durumu telefonla köşke bil-

dirir. Az sonra Atatürk’ün yaveri kapıya kadar gelerek, o kılıksız adama 
Paşa’nın kendisini beklediğini söyleyerek, onu alıp huzura götürür. Şahit 
oldukları bu manzarayı seyreden sivil polis ile komiserin ağızları açık ka-
lır. Cambaz ile yaveri, hiç bekletilmeden doğrudan Paşa’nın görüşme 
odasına alınır. Çok geçmeden üzerinde lâcivert bir elbise ile gelen Musta-
fa Kemal: 

“Hoş geldin, nasılsın bakalım” diyerek ona elini uzatır. Aralarında ge-
çen bu samimi sohbet sırasında Atatürk kendisine: “Mehmet Bey, İstan-
bul halkı seni yakından tanır. Seni İstanbul mebusu yapalım, istiyoruz! En 
uygunu budur!” der. Cambaz Mehmet: 

“İltifatınıza teşekkür ederim Paşam. Bendenizi yakından tanırsınız. Ko-
şum tutmaz bir insanım. Müsaade buyurun serbest kalayım.” der. Onun 
bu sözleri üzerine Paşa katıla katıla güler: 

“Hiç değişmemişsin Mehmet, yine o eski Topkapılı Cambaz Mehmet” 
sözleriyle kendisine lâtifede bulunur.16 

Topkapılı, kendisine Atatürk tarafından yapılan mebusluk teklifini 
reddettikten sonra, İstanbul’a dönüp, Topkapı’daki evinde köşesine çeki-
lir. Bir gün evinin kapısı çalınır. Topkapılı: 

“Giriniz…” 
“Ooo… Siz misiniz Nurettin Bey? Hoş geldiniz” der. Nurettin Bey sertçe 

bir topuk selâmı verdikten sonra, saygılı bir şekilde elindeki zarfı Topka-
pılı’ya uzatır. Topkapılı: 

“Bu nedir Nurettin Bey? Okur musunuz, lütfen? Nurettin Bey, zarfı yır-
tıp okumaya başlar.” Türkiye Büyük Millet Meclis’i Başkanlığından: 

“İstanbul’un düşman işgali altında bulunduğu sırada, Osmanlı Ordu-

su’nun depolanan silâh ve teçhizatını, her an ölümle karşı karşıya 

kalarak Anadolu’ya kaçıran, düşmanın gizli istihbarat teşkilâtının 

içinde yuvalanarak, milli kuvvetlere faydalı bilgiler sağlayan Milli 

Müdafaa Gurubu Başkanı Topkapılı Mehmet Bey’e Hidemât-ı Vatani-

ye faslından mâhiye (ayda) 1500 (bin beş yüz) lira maaş bağlanma-

sı. Büyük meclisin 24 Haziran 1923 tarihli toplantısında oy birliği ile…” 

Topkapılı, Nurettin Bey’i hayretle dinliyordu. Yazının okunması bitin-
ce kesin bir sesle: 
                                                           
16 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 52-53. 
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“Ben bir şey yapmadım. Vatanım için, Paşam için üzerime düşen görevi 
yerine getirmeye çalıştım. Hizmetleri gerçekleştiren arkadaşlarımdır. Ben 
buna lâyık değilim. Hayır bana bunu yapamazlar.” der. 

Topkapılı bunları söylerken, yaveri Nurettin Bey’in gözleri yaşlarla do-
lar. Sefalet içinde yaşayan, İngiliz işgal kuvvetleri komutanı Harring-
ton’ın korkulu rüyası olan eski Milli Müdafaa Gurubu başkanı, bir tavu-
ğun 12,5 kuruşa satın alındığı bir dönemde, 1500 (bin beş yüz) liralık 
aylık maaşı kabul etmiyor, reddediyordu. Nurettin Bey, bu hâlet-i ruhiye 
içindeyken Topkapılı: 

“Sizden bir ricam var Nurettin Bey. Bunu emir de telâkki edebilirsiniz. 
Ben bu işlerden anlamam. Hemen gidin ve aylık iradı (geliri) Hilâl-i Ah-
mer’e (Kızılay’a) devir muamelesi yapın…” talimatını verir. 

Nurettin Bey, bu sözler karşısında dona kalmıştır. Ama yapacak bir 
şey yoktur. Bu emir üzerine o gün, akşama kadar bütün işlemler ta-
mamlanmıştır. Topkapılı’nın: 

“Sakın bu işten Mustafa Kemâl Paşa’nın haberi olmasın.” şeklindeki 
ihtarı, Nurettin Bey’in hiç aklından çıkmaz. 

Sonuç, Topkapılı Mehmet Bey, İstanbul şehir meclisi üyesi olmakla 
yetinmiş, buradan aldığı cüz’i bir maaşla kıt kanaat geçinmeye çalışmış-
tır. Bu şartlar altında köşesine çekilip sakin bir hayat sürerken, 1932 yı-
lında evinde çıkan elim bir benzin ocağı yangını neticesinde hayata veda 
etmiştir. Bu acı kaza haberini, 4 Haziran 1932 tarihli Milliyet Gazetesi 
haber verir.17 

Bilindiği gibi, Mehmet Akif’in İstiklâl Marşı da, devrin Milli Eğitim Ba-
kanı Hamdullah Suphi tarafından meclis kürsüsünde okunmuş, büyük 
bir alkış tufanı ile resmen kabul edilmiş; marş için konulan 500 liralık 
mükâfatı da Akif reddetmişti. Bu olayı Sebilürreşad’da: 

“Marşın birincisi için vaad edilen 500 lira Mehmed Akif Beyefendi tara-
fından fakir çocuk ve kadınlara örgü öğretmek, ma’îşet temin etmek emel-i 
hayr-perveriyle teşekkül etmek üzere olan “Darü’l-Mesâî”ye teberru (hibe) 
olunduğu” şeklinde yer almıştır.18 

Oğlu Ali Büyük Yılmazel’in Sefaleti 

Topkapılı Cambaz Mehmet’in vefatından sonra hayatta tek bir oğlu 
kalmıştır. Ali Büyük Yılmazel. Kurtuluş Savaşı’nın adsız kahramanların-
dan olan babasının hatıraları ile mütevazı bir hayat sürer. Gazi Mustafa 
Kemâl Paşa’nın imzasını taşıyan babasının istiklâl madalyasını gururla 
saklayarak yaşar. Ama aslına bakarsanız o da bir kahramandır. Ali kü-
çük yaşlarda olmasına rağmen, babasının hem gizli hem de tehlikeli iş-
                                                           
17 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 55-56. 
18 M. Ertuğrul Düzdağ, İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Sayı: 110-111, İski Yayınları, İs-
tanbul, 2002. 
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lerle uğraştığını fark eder. Bu işlerde yardımcı olmak için babasından 
görev vermesini ister. Fakat babası, her defasında daha küçük olduğunu 
öne sürerek onun bu isteğini geri çevirir. Bununla beraber kafasında bir 
plan vardır. Ama bu tehlikeli iş için bir yardımcıya ihtiyacı vardır. Bu-
nun için üyelerinden kimseyi tehlikeye atmayı göze alamaz. Bu konuda 
aklına sadece biricik oğlu Ali Büyük Yılmazel gelir. 

Ali Büyük Yılmazel 7-8 yaşlarında iken, babasının İngilizlere gözdağı 
vermek için, İngiliz işgal kuvvetleri komutanı General Harrinton’ın ma-
kam arabasını Atatürk’e hediye etmek maksadı ile çalma olayında, baba-
sı için hem keşif, hem de gözcülük görevi yapmış küçük bir kahraman-
dır. 

Bahsi geçen bu makam arabası, çalınışından 15 gün sonra, Akşehir’-
de bulunan karargâh binasında Mareşal Fevzi Çakmak’a teslim edilir. 
Mareşal Fevzi Çakmak, karşısında çakı gibi selâm duran Topkapılı’yı gü-
lümseyerek seyreder ve: 

“İnanılmaz, akıl almaz bir iş başardınız. Aferin! Mustafa Kemal bu işe 
çok sevinecek.” der. 

General Harrington, arabasının çalınıp Mustafa Kemâl Paşa’ya hediye 
edildiğini öğrenince küplere binmiş, bir hafta süreyle İstanbul’un altını 
üstüne getirmiştir.19 

Ali Büyük Yılmazel’e gelince, o babasının ölümünden sonra, Atatürk 
ve Fevzi Çakmak’ın birçok iltifat ve hediyelerine mazhar olmuş, altmış 
yaşının üstündeyken, gözlerinden katarak ameliyatı olmuş, fakat iyileşe-
memiştir. Bütün varını yoğunu hastalığının tedavisi için harcamış ve so-
nunda yoksul düşmüştür. Buna rağmen, kimseden yardım istemeden, 
kimseye el açmadan, hayatı boyunca Topkapılı Cambaz Mehmet’in oğlu 
olmanın gururu ile yaşamış, yoksul düşmüş, ama kimsenin karşısında 
eğilmemiş, avuç açıp el etek öpmemiştir. Onun bu halini görüp merak 
edenlere de: 

“Topkapılı Cambaz Mehmet adını kimse hatırlamıyor ki, beni hatırlasın-
lar. Rahmetli Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak, sağlıklarında sık sık beni 
ve annemi arar, yardım ederlerdi. Fakat onlar yok artık.” diyerek, öksüz 
çocuk misali akan gözyaşlarını gizlemeye çalışmıştır.20 Kısacası, Büyük 
Yılmazel’i hayatın ağır şartlarından ziyade, toplumun ilgisizliği ve vefa-
sızlığı yıldırmıştır. Büyük Yılmazel, “son zamanlarında üzüldün, ihmal 
edildin, ama bütün bunlara rağmen, unutulmadın. Unutulmayacaksın da. 
Baban gibi sen de bu milletin kalbinde her zaman canlı bir hatıra olarak 
yaşayacaksın. Bizlere bıraktığınız bu mukaddes vatana yaptığınız hizmet-
lerden dolayı bizler, sizlere ebediyen minnettarız ve sizleri unutmayaca-
ğız, unutturmayacağız. Ruhunuz şâd olsun.” 
                                                           
19 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 59-60. 
20 Selahattin Salışık, a.g.e., s. 63-64. 
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Mustafa Sağir’in Yakalanmasında İhsan Aksoley ve Mehmet Akif’in 
Rolü 

İstiklâl Savaşı’nın gizli teşkilâtlarından Milli Müdafaa Gurubu üyesi 
olan İhsan Aksoley’e21, ünlü yazarlardan Ruşen Eşref Bey’in (Ünaydın) An-
kara’ya gönderilmesi emri verilmiştir. Bu görev yerine getirildikten bir süre 
sonra da, eşi Saliha Hanım’ın Ankara’ya gönderilmesi talimatı alınmıştır. 
Bu vazifenin yerine getirilmesi işi de, yine İhsan Aksoley’e verilmiştir. 

İhsan Aksoley emri alınca, Ruşen Eşref’in eşi Saliha Hanım’ın Nişan-
taşı’nda oturduğu evine gider. Orada, Ankara’dan gelen emri kendisine 
okur ve ne zaman hareket edebileceğini sorar. Bunun üzerine Saliha Ha-
nım, “derhal harekete hazır” olduğunu söyleyince, İhsan Bey hemen İs-
tanbul’dan çıkış için gerekli evrakın hazırlanmasına başlar ve bir süre 
sonra da, Saliha Hanım’ı İnebolu’ya gidecek olan Ümit Vapuru’na bindi-
rir. Ankara’ya gidecek olan kurye zarfını da kendisine verir. Eğer bir teh-
like ile karşılaşacak olursa, zarfı denize atmasını sıkıca tembih eder.22 

Saliha Hanım’dan ayrılıp Sirkeci’ye çıktığında Bâb-ı Âli’de bulunan 
İleri Gazetesi’nin matbaasına gider. Gazetenin başyazarı Cavid Bey onu 
görünce: 

“İhsan Bey, çok mühim ve çok acele bir haberim var. Derhâl Neşet 
Bey’i görmek istiyorum” der. İhsan Bey de: 

“Bu saatte Neşet Bey’i bulamam. Haberinizi bana söyleyiniz. Kalkmak 
üzere olan kuryemize yetiştireyim.” cevabında bulunur. O da: 

“Size veremem. Bu haberin derhâl Mustafa Kemâl Paşa’ya ulaşması 
lâzım. Gecikmesinden siz mesul olursunuz ve manevi ızdırap çekersiniz.” 
der. Bu sözler üzerine İhsan Bey de: 

“Bu haberi hemen bana vermemekle, ileride siz de benim durumuma dü-
şersiniz.” şeklindeki, karşılıklı ikaz ve uyarılardan sonra Ferit Cavit, odası-
nın kapısını kilitler ve kasadan çıkardığı bir zarfı İhsan Bey’e uzatarak: 

“Bu zarf, Hind Müslümanlarının temsilcisi Mustafa Sağir’e gönderilmek 
üzereyken elime geçti. İçinde gizli yazı vardır. Mustafa Sağir’in casusluğu-
nu ispat edecek yegâne vesikadır. Bu zarfın emin bir vasıta ile süratle 
Mustafa Kemal Paşa’nın eline verilmesi ve durumun anlatılması lâzımdır. 
Aksi hâlde Mustafa Kemal Paşa’yı kaybederiz.” uyarısında bulunur. 
                                                           
21 İhsan Aksoley, Kuleli Askeri Lisesi’nde muhabere subayı olarak mezun olduktan sonra, 
1917’de telsiz ve telgraf istasyonu kurmak için, Enver Paşa’nın emri ile Fizan’a gönderilir. 
Fizan’a gidiş yolculuğunu, Sirkeci’den kalkan bir tren ile Adriyatik Körfezi’nde Avusturya’nın 
deniz üssü olan Pola şehrine, oradan da bir U-73 numaralı Alman denizaltısı ile Kuzey Afri-
ka’da bulunan Fizan’a gider. Mondros Mütarekesi’nin ilanından sonra 1919’un Eylül’ünde 
memlekete döner. İstanbul’a inince bir Ermeni’nin tahriki ile işgal kuvvetleri subaylarının 
tacizine uğrar. Bundan sonraki hayatı, İstanbul’da bir istihbaratçı olarak Mustafa Kemal 
Paşa’nın emrinde, Anadolu’ya silâh, malzeme, insan kaçırma gibi işlerde çalışarak geçmiş, 
daha sonra da Anadolu’ya geçmiştir. Tuğgeneral rütbesiyle emekli olmuş, 31 Ekim 1975’te 
vefat etmiştir. Ruhu şâd olsun. 
22 İhsan Aksoley, Teşkilât-ı Mahsusa’dan Kuva-yı Milliye’ye, Kahraman Bir Türk Subayının 
Anıları, İstanbul, 2009, s. 138. 
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Mustafa Sağir, Hind Müslümanları adına Anadolu’ya çok miktarda 
para getireceğini vaad eden, gerçekte ise bir İngiliz casusu olan bu şahıs, 
kendisinin Hind Müslümanlarının hakiki temsilcisi olduğuna, Mehmet 
Akif de dâhil, İstanbul ve Anadolu halkını inandırmıştır. 

İhsan Bey, Cavid Bey’in verdiği zarfı alır ve hemen Ümit Vapuru’na gi-
derek, zarfı Saliha Hanım’a teslim eder. Zarfın önemini anlatıp Mustafa 
Sağir’in casusluğuna dair tek belgenin bu olduğunu, Ankara’ya varır 
varmaz, Mustafa Kemal Paşa’nın eline teslim etmesini ve ölmedikçe baş-
ka bir şahsa, asla teslim etmemesini, hatta zarfı koynunda saklamasını 
sıkıca tembih eder. 

Bu önemli vazifeyi yerine getirdikten sonra, akşam geç vakitte evine 
gider; görevini yerine getirmenin verdiği huzur içinde yatıp uyur. Sabah 
kalktığında ise, gazetede Ümit Vapuru’nun resmini görür. Ambarlarında, 
Anadolu’ya silâh kaçırıldığı ihbarı üzerine, Yunanlıların gemiyi kontrol 
altına aldığı haberini büyük bir üzüntü ile okur. Buna fena halde üzü-
lür. Fakat, İhsan Bey’in üzüntüsü, ne ambarlardaki silâhlar, ne de Sali-
ha Hanım’a verdiği kurye zarfı içindir.23 Onun canını sıkan tek şey, Sali-
ha Hanım’a koynunda saklamasını söylediği, Mustafa Sağir ile alâkalı 
olan küçük zarftır. 

Gazetede bu haberi okuduktan sonra, hemen yatağından fırlar, Ha-
rem İskelesi’nden vapurla karşıya geçip, bir kayıkla limanda demirli olan 
Ümit Vapuru’nun etrafında dolaşmaya başlar. Yunan askerleri güvertede 
nöbet tuttuğu için yukarı çıkmak yasaktır. Bütün bu çaresizlik ve sıkın-
tılar içinde kıvranırken, bir ara güvertede Saliha Hanım’ı görür. Koynun-
daki zarfı hemen (istihbarattan olan) gemi kaptanına verip, kendisine 
ulaştırmasını rica etmesini, Yunanlı nöbetçilere çaktırmadan çeşitli işa-
retle anlatır. Sonra rıhtıma çıkıp kaptanı beklemeye başlar. Uzun bir 
beklemeden sonra, gemi kaptanı acentelere mahsus özel bir çantayla bü-
yük zarfı getirir. Hâlbuki onun aklı fikri, Saliha Hanım’ın koynuna koy-
duğu küçük zarftadır. Çünkü ötekinin birer kopyaları elinde vardır. Ama, 
Mustafa Sağir ile ilgili zarfın ikinci bir kopyası yoktur. 

Hemen kaptanla Saliha Hanım’a tekrar haber gönderir; kendisi de yi-
ne, kayıkla Ümit Vapuru’nun etrafında dolaşarak, koynundaki zarfı kap-
tana vermesini işaretlerle anlatır. Nihayet, akşama doğru ikinci çıkışında 
kaptan küçük zarfı getirir. Böylece, İhsan Bey de derin bir nefes alır.24 

İhsan Bey, akşam evine gider, silâhını ateş etmeye hazır hale getirip, 
kapılarını da sıkıca kapattıktan sonra, gece boyunca Ferit Cavit’in bu 
zarfı nasıl ele geçirdiğini düşünür25 ve sonuç olarak, onun ikili oynayan, 
                                                           
23 İhsan Aksoley, a.g.e., s. 138. 
24 İhsan Aksoley, a.g.e., s. 144. 
25 Olayların daha sonraki gelişmeleri, Ferit Cavit’in ikili oynayan bir ajan olduğu yolundaki 
düşüncesinde İhsan Aksoley’i haklı çıkarmıştır. İstiklâl Mahkemesi kayıtlarına düşen bilgi-
lerde, Mustafa Sagir’in, 10 yaşından itibaren İngilizler hesabına casusluk yapmak üzere, 
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hem İngilizlere hem de bize muhbirlik yapan bir ajan olduğu hükmüne 
varır ve bundan böyle de, kendisine yaptığı ziyaretleri seyrekleştirir. Da-
ha sonraki gelişmeler İhsan Bey’i bu düşüncelerinde haklı çıkarır. 

Ertesi sabah Yıldız Sarayı’na gider. Orada bulunan Neşet Bey’e mese-
leyi anlatır. Aralarında yaptıkları müzakere sonucunda zarfı tekrar Sali-
ha Hanım’la -ki gemi hâlâ limandan ayrılmamıştır-, Ankara’ya gönder-
meyi kararlaştırırlar. Bu karar üzerine tekrar Saliha Hanım’a teslim edi-
len zarf, salimen Atatürk’e ulaştırılır. Bir süre sonra Atatürk, kendisine 
getirdiği zarfta yazılı olanları bilip bilmediğini Saliha Hanım’a sorar. O 
da, haberi olmadığını söyleyince, Atatürk zarfın içinde yazılanları kendi-
sine okur. Bunlar: 

a) Mustafa Kemâl, mutat olarak evinden hangi saatlerde çıkar, hangi 
saatlerde döner? 

b) Mustafa Kemâl, otomobilin neresinde oturur? 
c) Mustafa Kemâl’in hususi doktoru kimdir? 
d) Mustafa Kemâl’in dişçisi kimdir? 
e) Mustafa Kemâl’in ilaçları hangi eczanelerde yapılır, maddelerinden 

ibarettir.26 
Olayların seyri bu şekilde devam ettiği sırada, Anadolu’ya geçen İhsan 

Bey, Genelkurmay Başkanlığı telsiz ve telgraf istasyon kumandanlığına 
tayin olmuş ve o sırada, “İstanbul işgal kumandanlığı -zannederim Gene-
ral Harrington- karargâh telsizi beni aradı ve çok acele mühim bir telgrafı 
olduğu” haberini verince, durumu hemen Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal 
Bey’e bildirir. O da, telgrafı almasını, fakat “telgrafın alındığını teyit etme-
mesini” söyler. 
                                                                                                                                        
özel olarak yetiştirildiği, İngiliz Dışişleri Bakanlığı’nın onayı ve İngilizlerin İstanbul’daki ajanı 
Albay Nelson’ın emriyle de İstanbul’a getirildiği anlaşılmıştır. 

Mustafa Sagir, kendisine sorulan bir soruya verdiği cevapta da, suikast konusunda tec-
rübeli bir ajan olduğunu itiraf etmiştir. Bu konuda, Afgan Emiri için hazırladığı bir öldürme 
planının, başarı ile uygulandığını mahkeme huzurunda itiraf etmiş, bu tecrübesini Ankara’-
da da tekrarlamak için geldiğini söylemede bir sakınca görmemiştir. İngilizler, Mustafa Ke-
mal’in yanı sıra Şeyh Sünusi hakkında da bilgi istemektedirler. Mustafa Sagir’e gönderilen 
son mektupta bu yolda da bilgi istenmektedir. Mustafa Sagir bu faaliyetlerinde tek başına 
değildir. Ferit Cavit ile birlikte, eski Bağdat Belediye Reisi İzzet ve deniz teğmeni Ürgüplü 
Arif Paşazâde Mehmet Ali de, ona yardım eden yerli ajanlardandır. 

Ferit Cavit, Mustafa Sagir’in İstanbul’daki haberleşme ayağını oluşturan bir gazetecidir. 
O, para karşılığında, İngiliz casus örgütü başkanı Nelson ile Mustafa Sagir arasındaki ha-
berleşmeye aracılık eder. Mustafa Sagir’den aldığı gizli raporları Albay Nelson’a, ondan al-
dıklarını da Mustafa Sagir’e ulaştıran bir aracıdır. Çünkü Mustafa Sagir, Ankara’da Mehmet 
Akif’in ikametgâhını, İstanbul’da da Ferit Cavit’in ikametgâhını kendisine yazışma adresi 
olarak seçmiştir. 

İstiklâl Mahkemesi’nde yargılanması sonunda, suçu sabit görülen Mustafa Sagir, oy birli-
ği ile idama, Ferit Cavit’in Mustafa Sagir yakalanmadan önce yaptığından pişmanlık duyup, 
durumu İstihbarat Komisyonu Reisi Binbaşı Rıza Bey’e haber vermesi, hafifletici bir sebep 
sayılıp, oy çokluğu ile ömür boyu kürek mahkûmiyetine, Bağdatlı İzzet oy çokluğu ile kale-
bentliğe, teğmen Mehmet Ali’nin casusluğu ise, sabit görülmediği ve kendisinde yeterince 
milli mücadele direnci olmadığı için oy çokluğu ile İstanbul’a iadesine karar verilmiştir. (Al-
pay Kabacalı, Türkiye’de Siyasal Cinayetler, 3. Baskı, Gürer Yayınları, İstanbul, Ekim, 2007, 
s. 228-229.) 
26 İhsan Aksoley, a.g.e., s. 146-147. 
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Telgraf Fransızcadır. İhsan Bey telgrafı alırken, cümle cümle Hariciye 
Vekili Yusuf Kemal Bey’e okur. Telgrafın konusu, “yakalanan ajan Mus-
tafa Sağir’in idam edilmemesi konusunda hükümete verilen çok şiddetli 
bir nota’dır.” 

İhsan Aksoley, telgrafın alındığını tasdik etmemek için, “şiddetli at-
mosferik tesiratı” karşı tarafa mazeret olarak bildirir. İngilizler telgrafı 
tam üç kez tekrar ederler. İhsan Bey de, her defasında hep aynı mazere-
ti, “atmosferik izacını-bozukluğu” bahane eder. Zaten Mustafa Sağir de o 
arada idam edilmiştir.27 

Mehmet Akif’in Ailesi İle Hintli Ajan Aynı Gemide 

Emin Akif bu olayı daha farklı bir açıdan anlatmaktadır. Mehmet 
Akif’in Ankara’da geçen hayatına dair hatıralar, oğlu Emin Akif Ersoy’un 
ağzından 1948 yılında, Cemal Kutay tarafından çıkartılan Millet Mec-
muası’nda yayınlanır. Bu hatıralarda, Akif’in Ankara’ya gidişi, orada bu-
lunduğu sırada, bir yandan Kuva-yı Milliye’ye dair çalışmalarını sürdü-
rürken, diğer taraftan da aklı hep İstanbul’da yalnız kalan ailesiyle meş-
guldür. Posta haberleşmesi olmadığından, onlardan haber alamadığı gi-
bi, maddi destekte de bulunamıyordu. Ayrıca, o sıralarda Konya’da isyan 
emareleri baş göstermeye başlamıştı. O yüzden, halka nasihat etmek 
üzere, üstadın Konya’ya gitmesi münasip görülmüştü. Akif, bu karar 
üzerine Konya’ya gitmiş, orada halka birtakım nasihat ve telkinlerde bu-
lunarak, memleketin yıkılmak üzere olduğunu, bütün milletin bir vücut 
halinde birleşerek, Ankara’da kurulan hükümete yardım etmeleri lâzım 
geldiği yolunda telkinlerde bulunması üzerine, Konyalıların kendisine: 

“Biz Selçuk oğullarındanız. Bizden olmayan bir hükümetin yıkılmasın-
dan bize ne?” dediklerini ve bunu her anlattığında da, gözlerinin yaşla 
dolduğunu Eşref Edip nakletmektedir.28 

Kafasında ailesi ile ilgili bu endişe ve sıkıntılar içinde kıvranarak, oğlu 
ile birlikte Konya’ya giden Akif, orada yaptığı Kuva-yı Milliye lehindeki 
çalışmalarından sonra, Ankara’ya dönerler. Koyun Pazarı’nda bulunan 
Hacı Kadir Ağa’nın dükkânında öğle yemeği yerken, orada, Bolulu eski 
emektar aşçılarından Halil Ağa ile karşılaşırlar. Halil Ağa, Akif’in itimat 
ettiği bir dostudur. O yüzden Akif bu Halil Ağa’yı, ailesini İstanbul’dan 
Ankara’ya getirmekle görevlendirir. Halil Ağa’nın İstanbul’a hareket edi-
şinden bir süre sonra, Emin Akif de babası ile birlikte, Ankara’dan aileyi 
karşılamak için İnebolu’ya giderler. 

İstanbul’dan Halil Ağa’nın gözetiminde Bahri Cedit vapuru ile yola çı-
kan aile, İnebolu’ya geldiklerinde, denizdeki fırtına yüzünden karaya çı-
kamazlar. Deniz çok dalgalıdır, bu yüzden Bahri Cedit limana yanaşa-
                                                           
27 İhsan Aksoley, a.g.e., s. 140-142. 
28 Eşref Edip, Mehmet Akif, Birinci Cilt, İkinci Tab’ı, Sebilürreşad Neşriyatı, İstanbul, 1960, 
s. 142. 
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maz. O gün, Bahri Cedit gemisinden dört çifte sağlam bir kayık, sadece 
tek bir yolcu alır: O da, ajan Hintli Mustafa Sağir’dir. 

Emin Akif, Mustafa Sağir’in Hint Müslümanları ile kurtuluş mücade-
lesi veren Türkiye’nin münasebetlerini tanzim etmek için, İslâm âlemi 
adına Ankara Hükümeti nezdinde, sözde elçi (?) olarak gönderilmiş oldu-
ğunu, o yüzden kendisine, Hindistan’ın Ankara Hükümeti’ni alkışlayan 
bir ferdi, İslâm âleminin Anadolu’da bulunan temsilci bir üyesi süsünü 
verdiğini, Mehmet Akif de, eskiden beri İttihâd-ı İslâm teşkilâtında çalı-
şan bir fikir adamı olduğu için, Mustafa Sağir ile samimi olup, onun iç 
yüzünü henüz bilmeden, bu İngiliz casusunu kaç defa, Tacettin Mahalle-
si’ndeki evine davet ettiğini, bu arkadaşlıktan kendi hesabına faydalan-
mayı düşünen Hintli casus da, haberleşme işlerinde babasının adresiyle 
mektuplaşmayı uygun görmüş olduğunu belirttikten sonra: 

“Lâkin Mustafa Sağir namı ile Hindistan’dan, İstanbul’dan, hatta Mı-

sır’dan babamın adresine o kadar çok mektuplar, koca koca zarflar 

geliyordu ki, peder şüphelenmeye başladı. Hiç unutmam. İstanbul’-

dan Mustafa Sağir’e gelen büyük bir zarfın bir ucu kazara yırtıldı. 

Zarfın muntazaman katlanmış sahifelerce muhteviyatı görünüyordu. 

İkimizin de nazarı dikkatini çeken şey, zarfın içindekilerinin ‘yazısız’ 

oluşuydu. Babam artık dayanamadı. Zarfı yırtarak açtı. Satırsız bü-

yük eser-i cedit kâğıtları bomboştu. Yalnız bu kâğıtları katlayan bir 

tabakada üç-dört satırlık bir yazı vardı. İstanbul’da havaların yağ-

murlu gittiğinden bahsediyor. Mustafa Sağir’e muvaffakiyetler te-

menni ediliyordu. Daha sonra diğer sahifeler tahlil edildi. Mektubun, 

bu gibi hallerde kullanılan kimyevi mürekkeple yazıldığı anlaşıldı. 

Aradan üç-dört ay geçtikten sonra, aynı adamın Ankara’da Büyük 

Millet Meclisi karşısındaki meydanlıkta asılmış cesedini gördüm. Kur-

naz bir İngiliz casusu olan bu Hintliye hiç acımadım. Mustafa Sağir, 

Sağir değil kebir bir hain olmasının cezasını hayatı ile ödedi; darağa-

cında can verdi.”  

ifadesinde bulunur.29 

Sonuç 

Topkapılı Cambaz Mehmet, Mustafa Kemal’in Şişli’deki evinde onunla 
gizli görüşmesi sonucunda aldığı emir üzerine İstanbul’un işgalinden ev-
vel Milli Müdafaa Gurubu’nu kurar. Teşkilâtın görevi ise, İstanbul’dan 
Anadolu’ya savaş için gerekli olan her şeyi kaçırmaktır. 

Yaptığı ilk toplantıda, İ’tilâf devletlerinin 13 Kasım’da İstanbul’u işgal 
edecekleri haberini Yüzbaşı Galip Bey’den alınca, İ’tilâf devletlerinin ilk 
                                                           
29 Cemal Kutay, Necid Çöllerinde Mehmet Akif, Cemal Kutay Kitaplığı 8, İstanbul, 1978, s. 
162-164. 
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hedefinin, Mustafa Kemal Paşa olacağını düşünen Cambaz Mehmet, 
onun Şişli’deki evi etrafında yoğun güvenlik tedbirleri alır. Bunun ardın-
dan yapmış olduğu toplantıda, ilk ele alınan konu, silâhların depolardan 
çalınıp nasıl taşınacağı konusudur. Bu tartışma sırasında Topkapılı’nın, 
İstanbul’un tanınmış bütün hırsız ve yankesicilerinin emrinde olduğunu 
söylemesi, guruptakilerin gülüşmesine sebep olur. Bunu gören Topkapılı 
arkadaşlarına, bunları küçümsememeleri gerektiğini; hırsızdırlar, yanke-
sicidirler, ama en az benim ve sizin kadar vatansever olduklarını, hepsi-
nin vatan için ölmeye ant içmiş birer serdengeçti olup, harekete geçmek 
için emir beklediklerini hatırlatma gereği duyar. 

1 Mayıs 1919’da Emin Ali Bey’in isteği üzerine yapılan toplantıda, 
Mustafa Kemal’in Türkleri sindirmek ve silâhlarını toplamak üzere padi-
şah tarafından müfettiş olarak görevlendirildiği, bu konuda kendisine 
verilen talimatnameyi de, yanında getirdiğini belirttikten sonra, odada 
bir kahkaha ve bir neşe tufanı kopar. Topkapılı ise düşüncelidir. Çünkü, 
İtilâf devletlerinin bu hareketi tasvip etmeyip, önlemeye çalışacağını, bu-
nu başaramazlarsa, Mustafa Kemal’e suikast düzenleyebilecekleri endi-
şesini dile getirir. Bu endişe üzerine, 15 Mayıs 1919 günü, Galata Rıhtı-
mı’nı tepeden tırnağa silahlı adamları ile doldurur. Ayrıca, adamları ara-
sından seçtiği elli tane yetenekli İnebolulu fedai genci de, Bandırma Va-
puru’na yerleştirir. 

Anadolu’da bu hareket başlatılırken, İstanbul’da da sırtını işgal kuv-
vetlerine dayayan ve hükümetin iktidarsızlığından da istifade eden iha-
net şebekeleri, birer birer ortaya çıkar. Diğer taraftan, Karadeniz Ordusu 
Başkomutanlığı’na atanan General Milne de, Cambaz Mehmet’in tahmin 
ettiği gibi, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’dan Anadolu’ya ayak basma-
sından kuşkulanır ve onun yetkilerinin kısıtlanması için hükümete de-
vamlı baskı yapar. Bu baskı sonucunda, Mustafa Sabri Efendi başkanlı-
ğında toplanan Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Paşa’yı görevinden az-
leder. 

İstanbul’da ve hükümet cephesinde bunlar yaşanırken, Topkapılı da 
boş durmaz. İşçileri, arabacıları ve barış zamanlarında kanunsuz işlerle 
uğraştıkları için toplum tarafından dışlanan, kanun dışı ilan edilen ne 
kadar hırsız ve yankesici varsa, askerlerle birlikte onları da teşkilâtlandı-
rır. Bu teşkilatın içinde İstanbul’un kaymak tabakası, sosyetesi ve şeh-
rin önde gelen eşrafının aile fertleri yoktur. Barış zamanında ülkenin 
kaymağını yiyen bu tabaka, savaş zamanında da, menfaatini korumak 
için ya Şişli semtlerinde dolaşarak günlük menfaatini kollamış ya da İn-
gilizlerin yoğun olduğu yerlerde dolaşıp, sahip oldukları hakları -ülkeyi 
değil- koruma uğruna, her çeşit yolu mubah sayan bir politika takip et-
miştir. Sözü edilen bu toplum kesimi, verilen mücadelenin içinde yoktur. 
Barışta olduğu gibi, savaşta da yük yine, Mehmetçikle birlikte toplumun 
alt tabakasını oluşturan fertlerin omuzlarına yüklenmiştir. 
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Bunlardan sonra, üniversite gençliğine el atan Topkapılı, Beykozlu 
Temel Kaptan’ın teknesi ile ilk gençlik gurubunu Mustafa Kemal’in emri-
ne gönderir. Ayrıca, saraylarda çalışan hizmetçiler yoluyla da oralarda 
olup bitenleri öğrenip, sıcağı sıcağına Ankara’ya bilgi verir. 

İstanbul’da, olayların bu şekilde cereyan ettiği sırada, yerli iş birlikçi-
leri teşkilâtlandırmak için, Yunanistan’dan da misafirler gelir. Bunlar, 
yerli Rumları silahlandırmak için gelen Jandarma Albayı Alexandros ile 
İstanbul’a Yunan gizli servisini kurmaya gelen Alexandro Pulo’dur. Fener 
Rum Patriği de, bunları karşılamak için bir gurup adamı ile Sirkeci Ga-
rı’nda bekler. Amaç, yerli Rumları teşkilatlandırıp isyana teşvik etmektir. 
Sonuç başarılı olursa, bunun adı bağımsızlık savaşı ya da halkın Türk-
lerden kurtuluş mücadelesi şeklinde değerlendirilecektir. 

Bu sırada, çalışmalarına darbe vuran baş belâsı Yüzbaşı Bennet’e 
yaptığı suikast sonucu, Kürt Mustafa Paşa başkanlığındaki yüksek mah-
keme tarafından idama mahkum edilen Topkapılı, Papaz Fru’nun Kürt 
Mustafa’ya gönderdiği tehdit mektubu sayesinde idamdan kurtulur. Ama 
General Harrington Topkapılı’nın peşini bırakmaz. Onun için özel bir 
suikast planı düzenler, fakat başarılı olamaz. 

Savaşın sona erip, Türk Ordusu’nun İstanbul’a girmesinden bir süre 
sonra, Topkapılı Ankara’ya davet edilir. Bu davet üzerine Ankara’ya gi-
den Topkapılı, kılıksız diye Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nün kapısındaki 
güvenlik görevlisi tarafından içeri alınmaz. Atatürk’ün yaverine haber ve-
rir. Yaver gelir; onları alıp Paşa’ya götürür. 

Görüşme sırasında Atatürk kendisine, İstanbul’dan mebus olması 
teklifinde bulunur. Fakat Topkapılı, bu teklif ve iltifata teşekkür edip, ki-
barca kabul etmez. 

Mustafa Kemal, General Harrington’ın makam arabasını çalıp, Akşe-
hir’de kendisine verilmek üzere Mareşal Fevzi Çakmak’a teslim eden ve 
böylece General Harrington’ı bile çileden çıkaran bu fedakâr gençteki li-
yakat ve zekâyı, yıllar öncesinden keşfetmiştir. Paşa, onun fedakârlığını, 
vatanına olan sevgisini ve yaptığı hizmete karşılık beklemediğini bilmekle 
birlikte, yine de onun bunca emeğinin karşılıksız kalmasına gönlü razı 
olmaz. Ona, vatana yaptığı hizmet dolayısıyla, o gün için hayli yüksek 
olan hatırı sayılır, aylık 1.500 lira gibi bir maaşı, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi kararıyla bağlatır. Bu düşünce, Mustafa Kemal’in hem ona verdi-
ği değeri, hem de bunca subay varken Topkapılı’yı neden teşkilatın başı-
na getirdiğini göstermesi bakımından önemlidir. Ancak o, kendisine ya-
pılan mebusluk teklifini reddettiği gibi, bunu da kabul etmez. Çünkü o, 
bu hizmeti para karşılığında yapmamıştır. Bu parayı, Kızılay’a bağışla-
masını yaverine emreder. Kendisi de kalan hayatına, İstanbul şehir mec-
lisi üyeliğinden aldığı cüzi bir ücretle mütevazı hayatına devam eder. 

Ölümünden sonra geride bıraktığı eşi ile tek varlığı olan oğlu Ali Bü-
yük Yılmazel’le, Atatürk ve Fevzi Paşa sağlıklarında ilgilenirler. Fakat on-
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ların ölümünden sonra, kendileriyle kimse ilgilenmez. Varını yoğunu, tu-
tulduğu göz hastalığının tedavisi için harcayan Büyük Yılmazel, sefalet 
içinde, fakat onuru ile kimseye el avuç açmadan sessizce bu dünyadan 
ayrılır. 

Bu büyük mücadelede bulunan teşkilâtın bir diğer önemli siması da, 
telgraf muhabere subayı İhsan Aksoley’dir. Genç yaşta vatan hizmetine 
gönüllü olarak talip olduğu için, Enver Paşa’nın da takdirini kazanan bu 
genç subay, Afrika’da düştüğü düşman esaretinden kurtulup İstanbul’a 
döndükten sonra, istihbarat teşkilâtında göreve başlar. Ruşen Eşref Bey 
gibi önemli kişilerin Ankara’ya kaçırılması ve Ferit Cavit gibi iki yönlü     
-hem İngilizlere hem de Türklere- ajanlık yapanlar ile Mustafa Kemal’e 
suikast planlayanların yakalanmasında önemli hizmetler görür. Onun 
bu istihbarat çalışmaları sayesindedir ki, Hintli ajan Mustafa Sagir, An-
kara’da yakalanır ve General Harrington’ın bütün engellemelerine rağ-
men idamdan kurtulamaz. 

Emin Akif, 1948’de Cemal Kutay’a verdiği mülâkatta, bu ajan Hint 
Müslümanlarını temsilen Ankara’ya geldiği için, Mehmet Akif’in onunla 
dostluk kurduğunu, onun da, bu dostluğun verdiği güvenle, haberleşme 
işlerinde Akif’in ikamet ettiği mekânı kullanmaya karar vermiş olduğunu 
söyler. Bir süre sonra kendisine gelen zarfın bir ucu kazara yırtılır. Zar-
fın içindeki kâğıtların yazısız olması Akif’in dikkatini çeker ve zarfı yırta-
rak açar. Yapılan incelemede, mektupların görünmez kimyevi bir mürek-
keple yazıldığı anlaşılır. Konuyla ilgili, İstanbul’dan da ayrı bir dosyanın 
gelmesi ile artık, casusluğu kesinleşen Mustafa Sagir, Büyük Millet Mec-
lisi karşısındaki meydanlıkta asılarak cezalandırılır. 

Sonuç itibarı ile yukarıdan beri hakkında bilgi verdiğim insanlar için, 
vatan bahis konusu ise, para pul ve dostluğun önemi olmaz; bu yüzden 
yapılan ihanete de göz yumulmaz. Topkapılı Cambaz Mehmet ve Mehmet 
Akif gibi idealist insanlar daima, Atatürk’ün de ifade ettiği gibi, “Söz ko-
nusu vatan olunca gerisi teferruattır.” fikrinden hiçbir zaman ayrıl-
mazlar. 
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CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI 
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Öz 

Millî Mücadeleyi başarıyla sonuçlandıran Mustafa Kemal ve kadrosu, 

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet rejimini ilan etmiştir. Çok uluslu Os-

manlı Devleti’nin tarihe intikalinden sonra kurulan Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti Türk Milleti için önemli bir milat olmuştur. Bu anlamda 19 Nisan 

1341 (1925) tarihinde çıkarılan bir kanunla Cumhuriyetin ilan edildiği ta-

rih olan 29 Ekim resmî bayram olarak kabul edilmiştir. 

Ülkemizin her yerinde, 1925 yılından itibaren her yıl 29 Ekim tarihin-

de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları resmî bir şekilde günümüze kadar 

coşkuyla kutlanmıştır. 

Bu çalışmanın konusunu Cumhuriyetin ilk yıllarında Elazığ’da ger-

çekleştirilen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları oluşturmaktadır. 1925, 

1926, 1927, 1928, 1930, 1931, 1932 yıllarında Elazığ’da Cumhuriyet 

Bayramı törenlerinin nasıl yapıldığı, bu törenlerde hangi programların uy-

gulandığı, programların içeriği ve halkın bu törenlere katılımının ne dere-

cede olduğu hakkında bilgiler verilmeğe çalışılmış, bu amaçla belirtilen 

tarihlerde Elazığ Basınına yansıyan bilgiler birincil kaynak olarak kulla-

nılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal Paşa, Cumhuriyet, Elazığ (Ela-

ziz), Cumhuriyet Bayramı, Basın, Gazete. 
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Abstract 

Republic Day Celebrations In Elazig In Early Years Of Republic 

According To Elazig Press (1925 - 1932) 

Mustafa Kemal and his staff, who successfully concluded National 

Struggle, proclaimed republic regime in 29 October 1923. Turkish Repub-

lic State that was established after the fall of multinational Ottoman State 

has been a milestone for Turkish nation. In this sense, April 19 1341 

(1925), a law enacted on the date on which the Republic was proclaimed 

on October 29 has been recognized as state festal. All over the country, 

every year since 1925, October 29 Republic Day was celebrated with ent-

husiasm to present in a formal way. 

The theme of this paper is, Republic Day celebrations carried out in 

Elazig in the early years of Republic. In this paper I have tried to give in-

formation about Republic Day ceremonies, program of ceremonies and 

degree of people participation to Republic Day ceremonies in 1925, 1926, 

1927, 1928, 1930, 1931, 1932. For this purpose, data in Elazig press on 

the dates specified is used as primary sources. 

Key words: Mustafa Kemal Pasa, Republic, Elazig (Elaziz), Republic 

Day, Press, Newspaper. 

Giriş 

29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edilmiş ve Gazi Mustafa Ke-
mal Paşa Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk cumhurbaşkanı seçilmiş-
tir. Cumhuriyetin ilanı ülkede kutlamalarla karşılanmıştır.1 29 Ekim ge-
cesi saat 21.00 sıralarında Meclis Muhafız Bölüğü bir manga asker ile 
meclisin yanında bulunan bahçede havaya üç el ateş ederek Cumhuriye-
tin ilanı ve ilk cumhurbaşkanının seçildiğini Ankara’ya duyurmuştur.2 
Yine mecliste alınan bir kararla Cumhuriyet ilanının 101 pare top atışıy-
la her tarafa duyurulması istenmiştir.3 Cumhuriyetin ilanı aynı gece tüm 
ülkeye bildirildi ve her yerde gece yarısından sonra 101 pare top atışı ya-
pılarak halka duyurulmuştur.4 Cumhuriyetin ilanı çok az bir muhalefete 
rağmen tüm kesimler tarafından olumlu karşılanmış ve 29 Ekim gecesi 
ile 30 Ekim 1923 tarihinde başta Ankara olmak üzere tüm memlekette 
bir bayram havasında kutlanmıştır. 

Enver Behnan Şapolyo, Cumhuriyetin ilanı için bir bayram yapılması 
hususunda hiçbir tarafta bir sözleşme olmadığı ve halkın kendiliğinden 
                                                           
1 Hamza Eroğlu, Atatürk ve Cumhuriyet, ATAM Yayınları, Ankara, 1998, s. 87. 
2 Bengül Salman Bolat, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kut-
lamaları (1923-1960), (Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü 
Doktora Tezi), Ankara, 2007, s. 55. 
3 Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğü, Düstur, Üçüncü Tertip, Başba-
kanlık Devlet Matbaası, Cilt: 5, 1948, s. 159. 
4 Gazi Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), Nutuk - Söylev, T.T.K. Yayınları, Cilt: II, Ankara, 1989, 
s. 1084. 
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şenlikleri organize ettiğini vurgulamaktadır. 29 Ekim gecesi ile 30 Ekim 
gününde tüm Ankara halkının bütün şehri bayraklarla donatarak mey-
danları doldurduğunu belirtmektedir.5 

1924 yılında, bazı kesimler tarafından Cumhuriyetin kutlanma günü 
olarak 1 Kasım tarihinin telakki edildiği, Millî Müdafaa Vekâleti tarafın-
dan dile getirilmiş ve yıldönümü tarihindeki bu farklılığın resmî bir şekil-
de netleştirilmesi istenmiştir. 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı “Cum-
huriyetin tarihi ilanı olan 29 Teşrinievvel yevm-i mezkûr zevalinde yüz bir 
pare top endahtı suretiyle ve merasim-i mahsusa ile tesidi hakkında ka-
rarname” ile 29 Ekim tarihinin Cumhuriyetin ilan edildiği tarih olduğu 
vurgulanarak, bu tarihte Cumhuriyetin ilanının 101 top atılarak ve plan-
lanacak özel bir programla kutlanmasına karar verilmiştir.6 Bu kararna-
me ile 29 Ekim, resmî olarak bayram ilan edilmeden önce 1924 yılında 
yapılacak kutlama ve törenler devlet tarafından organize edilmiştir. Tö-
renler büyük bir özenle yapılmış ve kutlamalar geniş bir katılımla ger-
çekleşmiştir.7 Böylece 1924 yılında yapılan kutlamalar daha sonra yapı-
lacak olan cumhuriyetin ilanı kutlamalarının başlangıcı olmuştur.8 

29 Ekim’in resmen bayram olarak kabulü, TBMM’nin 19 Nisan 1341 
(1925) tarihli oturumunda gerçekleşmiştir.9 Cumhuriyet Bayramı kutla-
maları ile ilgili olarak, Hariciye Vekâleti tarafından tanzim edilerek hü-
kümet tarafından 8 Şubat 1925 tarihinde meclise sevk edilen bir kanun 
teklifi hazırlanmıştır.10 19 Nisan 1341 (1925) tarihinde mecliste görüşü-
len ve dönemin başbakanı Ali Fethi (Okyar) ve bazı bakanların imzasının 
bulunduğu bu kanun teklifinde “her milletin kendisi için bir millî bayram 
olarak tek bir gün kabul ettiği, o günün memleket içinde ve dışında yaban-
cı elçiliklerde kutlandığı, bu günün Fransa’da 14 Temmuz, Amerika’da 24 
Temmuz olduğu, Türkiye Cumhuriyeti için de bu günün Cumhuriyetin ilan 
edildiği bu gün olan 29 Ekim olarak kabul edilmesi gerektiği, 23 Nisan’ın 
benzer bir gün olarak kabulü ifade edildiği takdirde o günün inkılâp tari-
hinde bir merhaleyi ifade ettiği ancak Cumhuriyetin ilanının tamamlanmış 
bir süreci ortaya koyduğu için 29 Ekim’in bayram olarak ilan edilmesi ge-
rektiği” belirtilmiştir.11 Millî bayram kanunu olarak meclise sunulan bu 
                                                           
5 Enver Behnan Şapolyo, “Cumhuriyet Nasıl İlan Edildi”, Ülkü, 2. Teşrin 1935, s. 202. 
6 Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt: 5, s. 666. 
7 Mustafa Kenan Özkan, Aydın İli’nde Cumhuriyetin Onuncu Yıl Kutlamaları, Onuncu Yıl Anıt-
ları, Aydın, 1999, s. 7. 
8 Bengül Bolat, “Cumhuriyetin İlan Edildiği 29 Ekim Kutlamalarına Toplu Bir Bakış”, Altıncı 
Uluslararası Atatürk Kongresi, 12 - 16 Kasım 2007 Ankara, Bildiriler, ATAM Yayınları, Cilt: I, 
Ankara, 2010, s. 598. 
9 Yavuz Haykır, “Elazığ’da Cumhuriyetin 10. Yıl Kutlamaları”, Türk Dünyası Tarih Kültür 
Dergisi, Sayı: 250, Ekim, 2007, s. 50. 
10 TBMM Zabıt Ceridesi, D. II, İ. 2, C. 18, TBMM Matbaası, Ankara, 1975, s. 164-165. 
11 Yasemin Doğaner, “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”, Askeri Tarih Araştırmaları 
Dergisi, Genel Kurmay ATASE Başkanlığı, Yıl: 5, Sayı: 9, Şubat, Ankara, 2007, s. 120. 
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kanun teklifi ciddi bir itiraz olmadan kabul edilmiştir.12 “Cumhuriyetin 
İlanına Müsadif 29 Teşrinievvel Gününün Millî Bayram Addi Hakkında 
Kanun” şu dört maddeden oluşmuştur: 

“Madde 1: Türkiye dâhil ve haricinde devlet namına yapılacak millî bay-
ram merasimi Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Teşrinievvel günü icra edilir. 

Madde 2: İşbu millî bayram merasiminin tarzı icrasiyle sair bayram-
larda icra olunacak merasimin tarzı İcra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

Madde 3: Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 4: Bu kanunun icrasına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.”13 

Resmî bayram olarak kabul edilen bu kanunla, bundan sonra 29 Ekim-
ler Cumhuriyet rejiminin değerlerini ortaya koyma ve halka benimsetme 
anlamında önemli bir işlev görmüştür.14 

1. Elazığ’da15 İlk Resmî Cumhuriyet Bayramı Kutlaması: 

Cumhuriyetin ilanının yıldönümü, ilk defa 1925 yılında TBMM’nin 
koymuş olduğu kanunla resmî bayram olarak kutlanmıştır. Bu anlamda 
ülkenin her yerinde olduğu gibi 1925 yılında Elazığ’da Cumhuriyet Bay-
ramı, çeşitli etkinliklerle kutlanmıştır. Elazığ Valiliği tarafından bir kut-
lama programı hazırlanmıştır. Bu programda, yapılacak olan etkinlik ve 
törene katılacak olan protokolün düzeni hakkında bilgilere yer verilmiş-
tir. Planlanan program Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi’nde “Yarınki Cumhuri-
yet Bayramı Hazırlıkları” başlığıyla şu şekilde yer almıştır. 

“Cumhuriyet ilanının seneyi devriyesine şerk-i müsadif yarın ki 29 

Teşrin-i evvel 341 Perşembe günü zevali saat 10 evvelde hükümet 

pişgahında zevat-ı münasebe tarafından hitabeler irad ve müfti-ı vi-

layet tarafından dua kıraat edilecek asakir-i milliye ile polis ve jan-

darmalar tarafından resm-i selam ifa olunacaktır. 

Merasim-i tebrikiye makam-ı vilayette ber-vech-i zir tertib ve sıra dâ-

hilinde icra edilecektir.  

Şark İstiklal Mahkemesi Hey’eti Muhteremesi 

Hey’et-i Askeriye 

Mülkiye, Adliye, maliye, jandarma, posta ve telgraf, sıhhıye ve mua-

venat, ictimaiye, maarif, tapu ve reji ve devair müfettişleri 
                                                           
12 Kanun teklifiyle ilgili görüşme ve tartışmalar için bkz. TBMM Zabıt Ceridesi, D. II, İ.2, C. 
18, TBMM Matbaası, Ankara, 1975, s.164-167. 
13 Düstur, Üçüncü Tertip, Cilt: 6, s. 553; Resmi Gazete, 23 Nisan 1341, Sayı: 96. 
14 Y. Doğaner, “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları…”, s. 120. 
15 1867 tarihinde Harput vilayet ismi, şehrin, yanı başındaki mezra denilen ovaya inmesiyle 
Mamuratü’l-aziz olmuş, halk ve devlet ricali şehrin ismini kısaltarak Elaziz diye kullanmış 
ve 70 yıl sonrada Türkiye Cumhuriyeti’nin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün 1937 sonbaha-
rında Doğu gezisi sırasında, şehrin ismi Elazığ olarak değiştirilmiştir. Biz çalışmamızda Ela-
zığ ismini kullanmakla beraber dönemin kaynaklarında yapmış olduğumuz alıntılarda ise 
eski ismi olan El’aziz kelimesinde hiçbir değişiklik yapmadan kullanacağız. 

198



MEHMET ÇEVİK - YAVUZ HAYKIR / ELAZIĞ’DA CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI 5

Hey’et-i İlmiye (Müftü Efendiyle sınıf-ı ilmiye, evkaf Müdürü ve maiyyeti) 

Dahaliye (Tahrirat Müdürü, Vilayet ve mıntıka jandarma kumandan-

ları, nüfus, muhasebe-i Hususiye, Matbaa Müdüriyetleriyle matbuat 

müntesibini ve hapishane müdüri, Meclis idare Encümen ve Belediye 

Hey’etleri: Dâhiliye devairi ahkâmı) 

Hey’et-i Adliye 

Hey’et-i Maliye (Muhasebeci, Emlakı Milliye, tapu, Divan-ı Umumiye, 

reji; posta ve telgraf, Ziraat Bankası Müdür ve maiyetleri ile sair 

mu’essesat-ı maliye 

Maarif Müdürü ve bilumum mektep idare heyet ve talimiyesiyle Ök-

süz Yurdu Müdürü ve heyeti idaresi, Kontuktör Mektebi Müdür ve 

Heyeti talimiyesi  

Sıhhıye ve Muavenat İctimaiye (Sıhhıye Müdürü ve Memleket Hasta-

nesi Hey’eti idaresiyle bilcümle müessesat-ı sıhhıye-i memurin Feti-

yesi, Nafia Ser-mühendisi, Baytar ve Ziraat Müdürleri) 

Halk Fırkasıyla Tayyare Cemiyeti ve Türk Ocağı ve bilumum cemiyet-

ler heyeti idareleri 

Osmanlı Bankası 

Muhamilerle, eşraf ve mütehayyizan-ı memleket 

Resmikabulden evvel İstiklal Mahkemesi Hey’eti muhteremesiyle er-

kân, umera, zabitan-ı askeriye ve ru’esa-ı memurin-i mülkiye muha-

sebeci begin odasında. 

Sınıf-ı ilmiye ve eşraf-ı memleket tahrirat müdürü beyin odasında is-

tirahat buyuracaklardır. 

Merasim-i teşrifatiye tahrirat müdürü Hasan Bey tarafından ifa edi-

lecektir. Merasimin hitamına müteakip İstiklal Mahkemesine, Daire-i 

Askeriyeye, Belediyeye ve Halk Fırkasıyla Türk Ocağına iadeyi ziya-

ret edilecektir.”16 

Elazığ Valiliğinin hazırlamış olduğu bu kutlama programının yanı sı-
ra, İstiklal Koşusu - Sonbahar Yarışmaları düzenlenmiştir.17 Elazığ Valisi 
Ali Rıza (Ceylan) Beyefendi’nin18 başkanlığı ve himayelerinde yapılan bu 
yarışmalarda at yarışları ve öğrencilerin katıldığı Futbol müsabakası, ha-
lat çekme, çuval koşusu, yumurta koşusu, yaya koşusu gibi sportif ya-
rışmaların yapılacağı duyurulmuştur. Dereceye girenlere verilecek ödül-
ler de ayrıca belirtilmiştir. At yarışından elde edilecek gelirin yüzde ellisi-
nin Elazığ Türk Ocağı ve dönemin öğretmen derneği olan Muallimler Ce-
miyeti’ne verileceği, diğer kalan yüzde elli gelirin ise hayvanların ıslahı 
konusundaki çalışmalar için harcanacağı belirtilmiştir.19 
                                                           
16 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1977, 28 Teşrin-i Evvel 1341, s. 1. 
17 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1974, 7 Teşrin-i Evvel 1341. 
18 Ali Rıza Ceylan hakkında geniş bilgi için bkz. Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye Ta-
rihi ve Mülkiyeliler, Cilt: 3, Ankara, 1969, s. 997. 
19 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1977, 28 Teşrin-i Evvel 1341, s. 2. 
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Yarışmaya ait program dönemin vilayet gazetesi Ma’mûratü’l-aziz’de 
“Vali-i Vilayeti Ali Rıza Beyefendinin Riyasetlerinde Yapılacak İstiklal Ko-
şusudur 341 senesi teşrini evvelinin yiğirmi dokuzuncu Cumhuriyet meb-
celemizin ilanına müsadif perşembe günü El’aziz’de icra edilecek sonba-
har yarışmalarına mahsus programdır.” başlığıyla yer aldığını görmekte-
yiz.20 

29 Ekim 1925 tarihinde Elazığ’da bütün resmî ve sivil binalar Türk 
bayrakları ile donatılmıştır. Bir gün önceden yapılan tebligat ve verilen 
ilanlarla duyurulan program ekseninde askerî ve jandarma müfrezeleri 
ile devlet dairelerinde görev yapan memurlarla birlikte yoğun bir halk 
kitlesi Elazığ Hükümet Konağı’nın önünü doldurmuştur. İstiklal Mahke-
mesi Başkanı, Elazığ Valisi Ali Rıza Bey, Elazığ Kumandanı Mirliva Nuret-
tin Paşa ve maiyetindeki memurların tören alanına gelmesiyle Cumhuri-
yet Bayramı kutlamalarına başlanmıştır.21 

Elazığ Valisi Ali Rıza Beyefendinin cumhuriyet idaresi ve bağımsız bir 
hayatın önemini belirterek inkılâp hareketlerinin tarihe şerefli izler bıra-
kacağına vurgu yaptığı konuşması Elazığ Hükümet Konağı önünde top-
lanan halktan büyük bir alkış almıştır. Valinin konuşmasına müteakip 
birkaç konuşma daha yapıldıktan sonra Elazığ Müftüsü Kemal Beyefendi 
tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin yükselmesi ve gelişmesi için Türkçe 
bir dua okunmuştur. Okunan bu duadan sonra vilayet makamına geçi-
lerek tebrikler kabul edilmiştir. Tebrik töreninden sonra Elazığ Vilayeti 
üst düzey idarecileri Hükümet Konağı girişinde yerlerini alarak askerî kı-
tanın resmigeçit törenini izlemişlerdir. Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, Elazığ 
halkının geçit törenini coşkuyla izlediğini vurgulayarak, yeni kurulan 
Cumhuriyet idaresindeki Türkiye’de askerî ve medeni alandaki gelişme-
lerin tüm halkın gururunu okşadığı belirtmiştir.22 

Geçit töreninden sonra Vilayet yöneticileri, İstiklal Mahkemesi, Ordu 
Kumandanlığı, Elazığ Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Elazığ Türk 
Ocakları gibi kurumlara giderek iadeyi ziyaret yapmışlardır. Öğleden 
sonra ise Beşkardeşler mevkiinde yapılan sonbahar spor müsabakaları-
na katılmışlardır.23 Spor müsabakaları sonucunda kazananlara ödülleri 
verilmiştir. Bu spor etkinliğine, Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi’nde şu şekilde 
yer verildiğini görmekteyiz. 

“Cumhuriyet mebculemizin tarihi ilanına musadif 29 Teşrin-i Evvel 

341 perşembe günü Valimiz Ali Rıza Beyefendinin himayeleri altında 

icra kılanan sonbahar koşularında mükâfat koşularında kazananları 

listesi 
                                                           
20 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1974, 7 Teşrin-i Evvel 1341, s. 1. 
21 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1978, 5 Teşrin-i Sani 1341, s. 1. 
22 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1978, 5 Teşrin-i Sani 1341, s. 1. 
23 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1978, 5 Teşrin-i Sani 1341, s. 1. 
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250 sürat koşusunda birinciliği Diyarbekirli Akazade Sabri Efendinin 

Kır Atı 

100 sürat koşusunda ikinciliği Malatyalı Abdullah oğlu Mehmed 

Efendinin Kır Atı 

175 mukavemet koşusunda birinciliği Baytar yüzbaşısı Veysi Beğin Atı 

75 mukavemet koşusunda ikinciliği Piyade Yüzbaşı Muhiddin Beğin Atı 

100 zabitan hayvanatına mahsus koşuda birinciliği Binbaşı Faik Be-

ğin Atı 

50 zabitan hayvanatına mahsus koşuda ikinciliği Mülazımevvel Mu-

hiddin Beğin Atı 

At koşularından sonra icra kılınan yaya, sürat koşusunda birinciliği 

öksüz yurdundan Abdullah, ikinciliği de yurttan İbrahim Efendiler 

kazanmış ve bundan sonra çuval, yumurta koşuları, askerden on ne-

fer arasında güreş müsabakaları icra edilmiştir.”24 

Akşam ise yapılan fener alayı Elazığ Halkı’nın büyük coşku ve teza-
hüratı arasında gerçekleştirilmiş ve Cumhuriyet Bayramı’nın ilk resmi 
kutlama programı böylece son bulmuştur.25 

Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Elazığ Valisi Ali Rıza Bey ve Mu-
allimler Cemiyeti Başkanı Mehmet Mevlüt Bey, Cumhur reisi Gazi Mus-
tafa Kemal Paşa’ya bir kutlama telgrafı çekmişlerdir. 

“Türkün Büyük Evladı Reisi Cumhur 

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Üzerimizden hurufat, riya ve taassub kâbuslarını kaldırarak Türkün 

yüksek seciyelerini temsil ettiren cumhuriyetimizin yıldönümü müna-

sebetiyle yapılan umumi içtimada, yüce namınıza hürmetle eğilmiş 

ve minnet ve şükranların huzuru uluvviyenize arz halkın temenniyet 

ve istirahamatı cümlesinden bulunmuş olmakla hesabat tazimkara-

name terdihen arz keyfiyete mücasarat eylerim.  

Ferman, El’aziz Valisi, Ali Rıza” 

“Ankara. Münci Reisimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Türk inkılabının en büyük günü olan Cumhuriyet Bayramımızı zatı 

riyaset penahlarına tebrik ile en derin hürmetlerimizi arz ederiz. 

El’aziz Muallimler Birliği Reisi Mehmet Mevlüt”26 

Cumhur Reis Gazi Mustafa Kemal Paşa ise telgraflara şu karşılığı göndermiştir. 

“El’aziz Valisi Rıza Beyefendiye 

Tebrikat alilerine teşekkür ederim. Efendim. 

Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa” 
                                                           
24 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1978, 5 Teşrin-i Sani 1341, s. 1. 
25 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1978, 5 Te şrin-i Sani 1341, s. 1. 
26 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1978, 5 Teşrin-i Sani 1341, s. 1. 
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“El’aziz Muallimler Birliği Reisi Mehmet Mevlüt Beğe 

Muhterem muallimlerimizin milli bayramımızın yıldönümüne izhar bu-

yurdukları samimi hissiyata teşekkür eder, mukabeleten tebrikatımı-

zın kendilerine tebliğini rica ederim. 

Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Paşa”27 

Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi’nde Cumhuriyet Bayramı ile ilgili olarak bir 
makale yayınlanmıştır. Bu makalede Büyük Dünya Savaşı sırasında bü-
tün Osmanlı topraklarında bulunan gayri Türk unsurların hepsinin düş-
man safına geçtiği ve yalnız Türk varlığının kaldığı belirtilmiştir. Türk Mil-
leti’nin Mustafa Kemal önderliğinde Millî Mücadele’yi gerçekleştirerek 
Cumhuriyeti kurduğunu vurgulayan makaleye şu sözlerle son verilmiştir. 

“…İşte bugün hayatı istiklalimizi derağuş eden Türkiye Cumhuriyeti 

o millî zaferlerin kâşane-i saadetidir. Cumhuriyet yalnız İstiklal Har-

bimizin mabdei olmakla kalmamış dâhili mirasyedi sarmaşıkları da 

nihal vatandan temizlemekle bizi zülcanaheyn bir nimete kavuştur-

muştur. Ancak bu nimet ve saadetlerin bütün feyizlerini büyük mün-

cimize medyunuz. Muhterem kardeşlerimizin cumhuriyet bayramını 

tebrik ederken o mübarek günlerin bani-i muazzamı huzurunda hür-

metle eğilmeyi de vicdanı bir vazife biliriz. Bizi medeniyet şahikaları-

na isal için zaferden zafere koşan, inkılâplar bediiler, harikalar yara-

tan muhterem gazimiz, yekvücut ve yek cihet bir halde birlik olmaya 

çalışmalı, nura doğru yükselmeye çalışmalıyız. Yaşasın Cumhuriyeti-

miz Yaşasın Reisi Cumhurumuz.”28 

2. 1926 Yılı Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 

29 Ekim 1926 yılında Cumhuriyet kutlamaları Elazığ şehrinde büyük 
bir organizasyonla kutlanmıştır. Kutlama ve törenler için okullarda bir 
hafta önceden yoğun çalışmalar başlatılmıştı. Cumhuriyet Bayramı resmi 
programı ise bütün resmî dairelere bir gün öncesinden duyurulmuştur. 

29 Ekim 1926 tarihinde Cuma günü saat 10.00 da törenler başlamış-
tır. Törende Elazığ Vali Vekili Tahrirat Müdürü Reşit Rüştü Bey, Elazığ 
Havalisi Kumandanı, Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Fırkası Müfet-
tişi, Maarif Emini Osman Nuri Bey, Elazığ Müftü Vekili başta olmak üze-
re bütün idareci ve memurlar törene iştirak etmişlerdir. Ma’mûratü’l-aziz 
Gazetesi tören alanındaki izlenimlerine şu şekilde yer vermiştir: 

“…Bütün memurlar, kumandanlar ve zabitler, daire-i hükümette bir-

leştiler. Hükümet Konağı’nın şimal cephesini mektep efendileri ve ha-

nım kızları kuşatmıştı. Karşı tarafta bir tabur asker alayı, jandarma 

ve polis memurları arz-ı endam etmiş, bunların arkasında binlerce 
                                                           
27 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1978, 5 Teşrin-i Sani 1341, s. 1. 
28 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 1978, 5 Teşrin-i Sani 1341, s. 1. 
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ahali kitleleri, mühim bir kalabalık husule getirmişti. Mektepler cep-

hesi şairane bir manzara gösteriyordu. Bölük bölük muntazam saflar 

teşkil eden her mektep talebesinin huzurunda kendi el işleri mahsulü 

olan süslü sanatlı, zarif levhalar, armalar takılar temaşası halinde 

bir tablo idi. Kordelalarla bezenmiş otomobiller arabalar üzerinde mi-

ni mini cumhuriyet perileri, cumhuriyet nevzatları ne kadar güzel ne 

kadar sevimli ne kadar müstesna idi. Anlaşılıyordu ki mektep efendi-

leri ve hanımları birbirini istirkab edercesine hafta boyunca çalışmış-

lar emek çekmişler, gönül vermişler, göz nuru dökmüşler. Cumhuriyet 

maarifçileri bugün için adeta uykusunu, rahatını bırakmış, şevke gel-

miş vecde gelmişti. Ve bütün devair ve müessesat-ı resmiye, çarşı, 

pazar ve mağazalar bayraklarla dolmuştu…”29 

Elazığ halkının yoğun ilgi gösterdiği bu törende birçok konuşmalar 
yapılmış ve şiirler okunmuştur. Maarif Emini Osman Nuri Bey aşağıda 
bazı bölümleri verdiğimiz Cumhuriyet idaresine vurgu yapan konuşma-
sını yapmıştır.30 

“Muhterem hadara mektepli efendiler, asırlardan beri saltanat-ı şah-

siyenin gayri insanı idaresi altında mevcudiyet-i milliyesini unutma-

ğa mahkûm bırakılan biz Türkler Büyük Halaskarımız Gazi Mustafa 

Kemal Paşa Hazretlerinin dâhiyane ve mesudane hareketleriyle hür-

riyet ve istiklalimize sahip olmuş, memlekette geri şuursuz bir salta-

nat-ı ferdiye yerine çok mes’ud bir idare ve saltanat-ı milliye hâkim 

olmuştur. İşte biz bugün tarihe karışmış olan meş’um idarenin, milleti 

ezen ve tufanlara gark eden siyasetinden kurtularak feyz ve ilham 

aldığımız çok mes’ud bir devrin, Cumhuriyet idaresinin üçüncü sene-i 

devriyesini idrak etmekle mes’ud bulunuyoruz…” 

“... Muhterem Efendiler… 

İman ediniz ki, bizim için en iyi yol Cumhuriyet idaresinin gösterdiği 

tekâmül yoludur. Onu gözünüz kadar kıskanınız. Tehlikeye uğrama-

mak için nasıl ve ne surette çalışmak lazım gelirse çalışınız ve şüphe 

etmeyiniz ki, vazifemiz muvaffak olmaktır. Muvaffakta oluyoruz. Ya-

şasın Cumhuriyet, Yaşasın Büyük Gazi...”31 

Nafia Fen Mektebi öğrencilerinden Talat Efendi yapmış olduğu konuş-
mada Cumhuriyet idaresinin geçmişteki kötü durumdan milleti kurtar-
dığını, Türk Gençliğinin Cumhuriyet idaresini koruma ve yükseltme az-
minde olduğunu şu sözlerle dile getirmiştir: 

“Kalplerimizi mukaddes ateşli heyecanlarla dolduran şu sevinçli günün 

dakikalarını yaşarken, millî varlığımızın, millî azmimizin ne yüksek ha-
                                                           
29 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 1. 
30 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 1. 
31 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 1. 
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rikalar başardığını düşünürken, göğsümüz büyük iftihar duygularıyla 

kabarıyor. Asırların biriktirdiği elemli kâbuslar altında ezilen, hırpalan-

mış, iradesini bir takım şuursuz insanların kirli ellerine terk etmiş olan 

Osmanlı İmparatorluğu’nun çürük enkazı arasında yeni bir hayat ve 

canlı bir kudretle yükselerek müstakil ve asri bir devletin sağlam temel-

lerini kuran Türk Milleti, bugün azimetli inkılabının doğurduğu cumhuri-

yetin yıldönümünü kutlamakla mes’ud dakikalarını idrak ediyor. 

Efendiler!.. 

Türk Milleti’nin kuvvetli iradesi, kahraman ordumuzun muzaffer sün-

güleri ve yüksek dehasıyla memlekete taze bir hayat aşılayan halas-

kar gazimizin büyük şahsiyeti artık Türk tarihinin mecrasını değiştir-

miştir. Önümüzde çok nurlu ve güneşli bir istikbal var. Memleketin 

senelerden beri geçirdiği, siyasi içtimai, idari sarsıntılar artık Cumhu-

riyetin kurtarıcı eliyle sükûn devresine girdi. Vatanın semasında şim-

di feyizli bir saadet yıldızı parlıyor. 

Efendiler!.. 

Bilirsiniz ki, şu birkaç sene içinde milletler tarihinin husulesine sığmaya-

cak kadar azametli ve âlem şümul olan kahramanlık abidelerimiz ancak 

Türkün mukadderatı kendi eline aldığı dakikadan başlar. İstiklal Cihadı-

nın şanlı mucizeleri Türkün kuvvetinin, Türk kabiliyetinin layemut eserle-

ri değil midir? İşte Türk kavmi bu mu’azzam inkılâpların son merhalesi-

ne Cumhuriyet ile kavuşmuştur… Bütün milli kudretlerini de Cumhuriyet 

perisinin nurlu kucağında inkişaf ettirecektir. Çünkü Türk Milleti’ni asır-

larca kalın zincirle altında mefluc ve mütereddi bir hayata mahkûm eden 

kuvvetler yine onun kahhar savletiyle kırılmış, mazinin yalancı hurafele-

re istinat eden karanlık zihniyeti yerine bugün ruhumuzda milliyet aşkı 

ve medeniyet mefkûresi yerleşmiştir. Türk artık kendi iradesine sahip, 

müstakil ve medeni bir millet olarak yaşayacaktır. 

Efendiler!.. 

Şu noktaya bilhassa dikkatinizi celb etmek isterim. Vatanın üç sene 

içinde değişen manzarası zannedersem bize gençlik ve istikbal namı-

na pek kuvvetli ümitler vermeğe kâfidir. Daima nura ve hayata doğru 

koşan Türk Gençliği mukaddes Cumhuriyetimizi kudretli omuzların-

da yükseltecek bir azim ve seciye ile yetişiyor. Artık emin olabilirsiniz 

ki, Türkiye Cumhuriyeti tamamıyla medeniyet dünyasına karışmış, 

müstakil, asri ve kuvvetli bir devlet namzedidir. Bugün ki, gençliğin 

asıl vazifesi onu yükseltmek ve yaşatmaktır. Onun mukaddes hare-

mine uzanan yabancı eller derhal karşısında kahr ve şuurlu bir sav-

let göreceklerdir. Sevgili Cumhuriyetimizin dördüncü bayramı müna-

sebetiyle El’azizin yüksek bir irfan ocağı olan Nafia Fen Mektebi Ali-

yesi’nin samimi duygularını size tebliğ ederken, yurdumuzu bugünkü 

saadete kavuşturan büyük dahimizi de en coşkun hürmet ve ta’zim-
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lerimle selamlarım. Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Reisi Cumhur Gazi 

Mustafa Kemal Paşa Hazretleri...”32 

Orta mektep 150 numaralı öğrencisi Ziya Öztürk yapmış olduğu ko-
nuşmasında zincirleri kırarak millî hâkimiyetini kazanmış büyük Türk 
Milleti’nin daima böyle mutlu günler geçirmesini dileyerek Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya şükranlarını sunmuştur.33 

Elazığ Şehriyatı Mektebi 31 numaralı öğrencisi Mustafa Turgut da yap-
mış olduğu konuşmada şu duyguları ifade etmiştir: 

“Muhterem Efendiler! 

Bu gün üçüncü defadır ki, mukaddes Cumhuriyetimizin mübarek 

bayramını idrak ediyoruz. Üç sene evvel bugün bu meydan da Cum-

huriyetin ilanı vesilesiyle toplanmış olan biz şehit yavruları, Cumhu-

riyet nedir bilmiyorduk. O günden bu güne kadar tam üç sene geçti. 

Fakat bugün Cumhuriyet nedir biliyoruz.” 

“Geçen bu üç sene içinde okuduk, duyduk ve anladık ki; Asya’nın ıs-

sız diyarlarından kalkıp bugünkü Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 

bir cihan devleti kuran büyük babalarımız, padişah denilen hürriyet 

ve fazilet düşmanlarının korkunç istibdat ve esaretleri altında yaşa-

mış ve inlemiştir. Bu üç sene içinde okuduk ve anladık ki, sevgili İz-

mir’imizi elimizden almaya kalkan düşman süngüleri, Türk yavruları-

nın masum sinelerinde kızıl kanlar dökerken, mübarek analarımız, 

sevgili hemşirelerimiz, düşmanlar elinde feda-i hayat ederken ahlak-

sız ve utanmaz padişahlar, Türklerin, Türklük için kan ağladıkları bu 

dakikalarda bile muhteşem saraylarında düşman kadınlarıyla dans 

ederek, saz çalarak, sanki düğün bayram yapıyorlardı. Bu üç sene 

içinde okuduk ve anladık ki, bir millet ancak Cumhuriyet idaresiyle 

varlık ve benliğini muhafaza eder! Ancak Cumhuriyet idaresiyle 

âlem-i beşeriyette layık ve müstehak olduğu şerefli mevkiye ihraz 

eder. İşte Efendiler! Altı sene evvel hatır ve hayale gelmez mahrumi-

yetler içinde bugün yaşadığımız, Türklerin en şerefli dakikalarını gör-

mek emeliyle başlarında Gazi Mustafa Kemal Paşa olduğu halde, çok 

aziz ve muhterem Büyük Millet Meclisimizin oluşturduğu halisliğin ta-

bii bir neticesi Cumhuriyet idaresi idi…” 

“…Bütün Dünya bilmelidir ki, mukaddes Cumhuriyetimize fena fikir-

lerle kaldırılacak elleri hemen kıracağız. Ona, bu hayata al-i mefkûre-

mize fena nazarlarla bakan gözleri hemen çıkaracağız. Mübarek 

Cumhuriyet mefkûresi uğruna belki öleceğiz. Fakat ölürken bileceğiz 

ve iman edeceğiz ki, Türkiye Cumhuriyeti hiçbir zaman ve hiçbir şe-

kilde ölmeyecektir. Ebediyen yaşayacaktır. Yaşasın Türkiye Cumhu-
                                                           
32 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 2. 
33 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 2. 
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riyeti, yaşasın Büyük Millet Meclisi, Yaşasın Türklerin büyük ve 

muhterem Reisi Cumhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretleri…”34 

Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde, Birinci Kız Mektebi beşinci 
sınıf öğrencilerinden Hüsniye Hanım tarafından Cumhuriyet Perisine Hi-
tap adlı şu şiiri okunmuştur. 

“Dün ufukta bir yıldızken 
Oldun bugün bir güneş 

Görünürdün uzaktan 
Bu gün karşımdasın ne tuhaf 

Garbten aldınsa yolu 
Şarka saçtın o nuru 

Ne mutlu sana ey peri 
Türkün oldun gururu 

Gördüm şarktan doğuşun 
O ateşin bakışın 

Şarka dahi gösterdi 
Metanetle duruşun 

İlim irfan cihazın 
Başında Büyük Gazin 

Oldukça sen düşmezsin 
Manen büyüksün ama 

Yaşça büyük değilsin 
Pek yakından bilirim 

Üç senedir doğuşun 
Evvel bilmezdik seni 

Çekip getirdi münci 
Senin şarktan doğuşun 

Aydınlattı Hindi, Çini 
Perim, perim mah perim 

Her tavrına hak perim 
Çankaya’ya gidersek 

Münciye selam derim 
Biz mektepli yavrular 

Geldik seni görmeğe 
Kuvvetli iman ettik 

Cehaleti yıkmağa 
Türkün bugün bayramı 

Seyredelim her yanı 
Gazilerin şehitlerin ruhları 

Mezarında güneş gibi doğmalı”35 
                                                           
34 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 2. 
35 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 2. 
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Törende, Birinci Kız Mektebi beşinci sınıf öğrencilerinden Nazmiye Ha-
nım ise okuduğu şiirinde vatanın kurtuluşu için çekilen eziyete vurgu 
yaparak millî benlik ve vatanın kutsiyetine dikkat çekmiştir. 

“Kalbimde vatan aşkı, Dört bir yanım uçurum  
Nihayetsiz karanlık bir yoldan dönüyorum 

Dolaştım asırlarca maceralar peşinde. 
Sayısız taç devirdim, İran’da, Hint’te, Çin’de  

Dört yana at saldırdım. Kaderin avucunda, 
Fakat bütün bu işte kazanan kimdi?  

Bu haşmetin önünde ezilen benliğimdi. 
Yabancılar uğruna feda ettim kanımı  

Bedevi Çöllerinde gayb ettim imanı  
Zevke esir ettim bilmeyerek  

İhmal ettim unuttum koynumda seni 
Nihayet öğrendim ki: bunlar… hep boş fikir imiş  

Mefkûrenin yolunu örten birer kibir imiş  
Günahımı bağışla bak sana geliyorum 

Benliğimi hissettim artık yöneliyorum 
Bir kıble tanıyorum o sensin Anadolu  

Gönül, gözüm, yüreğim büyük aşkla dolu  
Sana hor bakanları ezecektir millî kin  

Her kuvvetin üstünde sen varsın ferman senin  
Ne beğin, ne paşanın, ne hakanın kuluyum 

Kendine secde eden bir milletin kızıyım.”36 

Yapılan konuşma ve okunan şiirlerden sonra, Elazığ Müftü Vekili ta-
rafından Türkçe bir dua okunmuştur. Daha sonra kutlama programı dâ-
hilinde Elazığ Vali Vekili Tahrirat Müdürü Rüştü Reşid Beyefendi tara-
fından kabul resmi yapılmıştır. Resmikabulden sonra öğrenci ve askerle-
rin geçit törenine başlanmıştır. Hükümet Konağı önünde, vilayet yöneti-
cileri ve kalabalık Elazığ halkı geçit törenini izlemiştir. Törende süslen-
miş otomobiller ve öğrencilerin kendi elleriyle işlemiş oldukları, okulları-
nı tanıtan levhalar ilgi toplamıştır. Elazığ halkı coşkun bir tezahüratta 
bulunarak geçit törenini izlemiştir. Geçit töreni bittikten sonra Valilik ta-
rafından, Şark İstiklal Mahkemesi, kumandanlık, Elazığ Belediyesi ve Ela-
zığ Türk Ocağı’na iadeyi ziyaretler yapılmıştır.37 

Resmigeçit ve iadeyi ziyaretlerden sonra Elazığ Muallimler Birliği’nin 
organize etmiş olduğu Elazığ vilayeti bay ve bayan öğretmenlerin birlikte 
hazırladığı müsamere programına geçilmiştir. Birinci Mektep’te yapılan 
bu program, katılan misafirler tarafından ilgi ile izlenmiştir. Gündüz ya-
pılan bu programlardan başka akşam da Elazığ Valiliği tarafından bü-
                                                           
36 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 2. 
37 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 20, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 1. 
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yük bir fener alayı düzenlenmiştir. Elazığ Türk Ocağı binasının karşısın-
da yer alan büyük meydan, şehir ve köylerden gelen binlerce kadın ve 
erkekle dolmuştur. Her öğrenci ve askerin ellerinde meşaleler bulunu-
yordu. Şenlikler davul ve çalgı sesleriyle renklenmiştir. Meydanda ha-
lay, üç ayak ve zeybek gibi halk oyunları oynanmış ve Elazığ halkı gece 
yarısına kadar Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamıştır.38 

Elazığ Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Cum-
hurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Paşa ile Başbakan İsmet Paşa’ya birer 
telgraf çekmiştir. Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi Reisicumhura çekilen telgra-
fı yayınlamıştır. 

“Vilayetimiz Belediye Riyasetinden Reisi Cumhur Gazi Paşa Hazret-

lerine yazılan telgrafname 

İnkılap tarihimizin pek şerefli ve kıymetli bir sahifesi olan Cumhuri-

yet Bayramını El’aziz Halkı da emsalsiz tezahüratla karşıladı. Vila-

yetimiz bugün baştanbaşa sevinç ve iftihar dalgaları içinde çalkala-

nıyor. Mini mini mektep çocukları, arslan çehreli arslan yürekli Türk 

Askerleri, kadın erkek bütün El’aziz sakinesi bu mes’ud günü selam-

lar ve alkışlarken onu yapan, meydana getiren mebde-i münciyi can-

dan gönülden takdis ediyor. Büyük Halaskarımıza bütün El’azizler 

namına tebriklerimi arz-ı meserret ederim.”39 

3. 1927 Yılı Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 

Elazığ Vilayetinde 1927 yılında da bayram kutlama programı hazırlan-
mıştır. Bu programa göre 29 Ekim Cumartesi günü saat 9.00’da bütün 
askerî ve mülki erkân ile memurlar toplanacak ve saat 9.15’de Elazığ Ha-
vali Kumandanlığı’nın organize edeceği resmigeçit yapılacaktı. Res-
migeçitte bütün okul öğrencileri ile jandarma ve askerî kıtaların katılacağı 
belirtilmişti. Günün anlam ve önemi hakkında yapılacak konuşmalardan 
sonra, Hükümet Konağı’nda resmikabul yapılacaktı. Resmikabulden son-
ra askeriye, Elazığ Belediyesi, Maarif Eminliği, Elazığ Türk Ocağı, Tayyare 
Cemiyeti gibi vs. kuruluşlara iade-i ziyaret yapılması planlanmıştır.40 

Akşam ise fener alayı düzenleneceği belirtilen programda, Elazığ Bele-
diyesi tarafından bir zafer takının Elazığ Hükümet Konağı’nda kurulaca-
ğı ayrıca bütün resmî ve sivil binaların Türk bayrakları ile donatılacağı 
vurgulanmıştır.41 

4. 1928 Yılı Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 

1928 yılında Elazığ’da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için hazırlık-
lar yine, vilayet makamı tarafından günler öncesinden başlatılmıştır. Ha-
                                                           
38 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 1. 
39 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2029, 3 Teşrin-i Sani 1926, s. 1. 
40 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2078, 27 Teşrin-i Evvel 1927, s. 2. 
41 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2078, 27 Teşrin-i Evvel 1927, s. 2. 
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zırlıkların yapıldığına dair Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi’nde şu habere tesa-
düf etmekteyiz. 

“29 Teşrin-i Evvel Cumhuriyet Bayramımızı fevkalade tesid için ma-

kam-ı ali vilayetçe çok mükemmel bir program ihzar edilmekte bulu-

nulmuş ve bunun resmi ve hususi mahfilde şimdiden hazırlıklar baş-

lamıştır.”42 

Vilayet makamı tarafından hazırlanan program bütün resmî ve sivil 
kuruluşlara gönderilmiş olup, özellikle okullarda kutlama hazırlıklarına 
büyük önem verilmiştir. 29 Ekim 1928 Pazartesi sabahı, memur, asker, 
öğrenci ve halk kitlesi Elazığ Hükümet Konağı önüne toplanmıştır. 
Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi yapmış olduğu haberde cumhuriyet bayramı 
kutlama törenini şu şekilde okuyucularına sunmuştur: 

“…Pazar ertesi günü en büyük Cumhuriyet Bayramımızın altıncı yıl 

dönümü idi. Bütün El’azizliler samimi ve deruni hislerle bahsettiği 

coşkun bir tezahüratla büyük bayramlarını tes’id etti.” 

“Bu büyük ve millî bayramımızı ulviyetle münasip bir surette tes’id 

idebilmek için bir hafta evvel resmî ve hususi mahallerde bilhassa 

umumi mekteplerde müsabakalı hazırlıklar seziliyordu. Cumhuriyet 

merasimine ait makam-ı vilayetten tertip ve tanzim buyrulan program 

bayramdan evvel icab idenlere gönderilmişti. Pazar ertesi günü alul 

sabah bütün me’murlar, zabitler, sa’ire hükümette birleştiler. Hükü-

metin üst cümle kapısı önündeki bahçenin garb cebhesine mekteb 

efendileri, hanım, kızları kuşatmıştı. Karşı taraftaki yeşillikte musiki 

takımı, polis memurları, jandarmalarımızla dolmuş ve bunların ara-

sında da binlerce ahali kitleleri mühim bir kalabalık teşkil etmişti. Ve 

en ziyade nazar-ı dikkat celb eden mektepliler cephesi idi. Başların-

da muhterem müdür ve muallimleri olduğu halde bölük bölük munta-

zam saflar teşkil eden mekteplilerimizin kendi el işleri mahsulü olan 

süslü san’atlı, zarif, cazib yeni ve büyük harflerle yazılmış levhalar, 

armalar temaşasından doyulmaz bir taluu halinde idi…”43 

O gün Elazığ şehrinin resmî ve sivil bütün binaları, Ma’mûratü’l-aziz 
Gazetesi’nin deyimiyle çarşı pazar her taraf bayraklarla donanmıştı. Ela-
zığ Belediyesi tarafından biri Hükümet Konağı’nın üstündeki büyük cad-
dede, diğeri ise Elazığ Türk Ocağı Binası önünde olmak üzere iki tane 
büyük ve muazzam tak kurulmuştur. Takların üstüne Gazi Mustafa Ke-
mal’in resimleri ve Latin alfabesiyle44 yazılmış olan “Yaşasın Cumhuriyet” 
levhaları konulmuştur.45 
                                                           
42 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2128, 24 Teşrin-i Evvel 1928, s. 1. 
43 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2129, 31 Teşrin-i Evvel 1928, s. 1. 
44 Yeni Türk alfabesi 1 Kasım 1928 yılında kabul edilmiştir. 
45 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2129, 31 Teşrin-i Evvel 1928, s. 1. 
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Bayram kutlamaları, silindir şapka ve frak elbise içindeki Elazığ Valisi 
Cemal (Bardakçı)46 ve daha sonra 41. Fırka Kumandanı Ali Galip Bey’in 
maiyetiyle birlikte gelmeleriyle program başlamıştır. Programda nutuklar 
atılmış, konuşmalar yapılmıştır. Konuşmalar sırasında Gazi Mustafa Ke-
mal ismini duyan Elazığ halkı çılgınca alkışlayarak “yaşasın” sesleri ile 
coşmuştur.47 

Edirne Lisesi mezunu ve Elazığ’ın münevverlerinden biri olan Kazım 
Aziz Bey, Türk Milleti’nin istiklal yolundaki azmini ve yapılan inkılâpları 
öven bir konuşma yapmıştır. Muallim Mektebi öğrencilerinden Celal 
Efendi ise, Gazi Mustafa Kemal’in vermiş olduğu İstiklal Mücadelesi ve 
Cumhuriyet başta olmak üzere yapmış olduğu inkılâplardan sitayişle 
bahseden bir konuşma yapmıştır. Beşinci İlk Mektep’ten Cemile Hanım 
da günün anlam ve önemi çerçevesinde kısa bir konuşma yapmıştır.48 

Konuşmalardan sonra Elazığ Valisi Cemal (Bardakçı) Bey makamları-
na çıkarak kabul törenini icra etmiştir. Kabul töreninden sonra Hükü-
met Konağı önünde resmigeçit töreni yapılmıştır. Bando takımı eşliğinde 
askerî kıtanın yapmış olduğu geçit töreni caddenin iki tarafını dolduran 
halk tarafından büyük alkış ve tezahürat almıştır. Askerî kıtadan sonra 
süslenen otomobillerle geçit törenine katılan öğrenciler ve Elazığ esnaf 
cemiyetleri ayrı bir renk katmıştır. Vilayet erkânı, Vali Cemal (Bardakçı) 
Bey başkanlığında kumandanlık makamına giderek bayram tebrik töreni 
yapılmıştır. Kumandanlıkta yapılan bu törende ayrıca İstiklal madalyası 
ile taltif edilen Doktor Mustafa Rıza Bey ve Ali Kemal Beylerin madalya 
verilme töreni icra edilmiştir.49 

Kumandanlıkta yapılan törenden sonra, Elazığ vilayetindeki bazı kuru-
luşlara özel ziyaretler yapılmıştır. Ziyaret edilen kuruluşlardan biri de Ela-
zığ Türk Ocağı olmuştur. Elazığ Türk Ocağı binası Cumhuriyet Bayramına 
yakışacak biçimde süslenmiş ve elektrikle aydınlatılmıştı. Bütün Türk 
Ocaklılar, ocak binasının bulunduğu sokakta toplanarak bayramlaşmış-
lardır. Ayrıca Türk Ocakları tarafından misafirlere ikramlar yapılmış, bay-
ram gecesi ise eğlence düzenlenmiş ve halka bedava sinema gösterimi ya-
pılmıştır. Elazığ Türk Ocakları’nın bayram organizasyonuna yapmış oldu-
ğu katkılara, Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi şu şekilde yer vermiştir: 

“Bilhassa Türk Ocağı binası büyük Bayrama yakışacak bir surette 

süslenmiş ve elektriklerle tenvir edilmişti. Bütün ocaklılar, ocak soka-

ğı altında birleştiler, bayramlaştılar, ayrıca ziyarete gelenler de fev-

kalade ikramlarla memnun bırakıldılar. Ocakta, gece pek güzel eğ-
                                                           
46 Cemal Bardakçı hakkında geniş bilgi için bkz. Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye 
Tarihi ve Mülkiyeliler, Cilt: 4, Ankara, 1969, s. 1222. 
47 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2129, 31 Teşrin-i Evvel 1928, s. 2. 
48 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2129, 31 Teşrin-i Evvel 1928, s. 2. 
49 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2129, 31 Teşrin-i Evvel 1928, s. 2. 
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lenceler yapılmış ve halka meccanen sinema gösterilmiştir. Ocağın 

millî gayeye doğru günden güne attığı feyizli adımlar tebrik ve takdi-

re şayan görülmektedir.”50 

Bayram akşamı büyük bir fener alayı düzenlenmiş, şehrin her tara-
fında muhtelif çalgılar çalınmıştır. Konvoy halinde otomobiller şehrin iş-
lek caddelerinde tur atmışlardır. Ellerinde meşalelerle toplanan asker, 
öğrenci ve halk toplulukları İstiklal Marşı okuyup, zafer tezahüratları ya-
parak Cumhuriyet Bayramını kutlamışlardır.51 

Ayrıca bu Cumhuriyet Bayramında Himaye-i Etfal (Çocuk Esirgeme 
Kurumu) yararına rozetler satışa çıkarılmıştır.52 Bu rozetlerin satın alın-
masıyla genç Cumhuriyetin teminatı olan çocukların daha iyi yetişmesi-
ne imkân sağlayacağı belirtilmiştir. Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi’nde “En 
Mühim Tarih” başlıklı makalede Cumhuriyet ve Himaye-i Etfal hakkında 
şu düşüncelere yer verilmiştir. 

“29 Teşrin-i evvel tarihi, Türklerin büyük bayramı, en büyük bir gün-

leridir. Milletin hâkimiyeti, Türk hukukunun muhafaza edildiğini işa-

ret eden bu tarih hafızalarından silinmeyecek, Türk gönlünde kutlu 

yerlerde yaşayacaktır. Cumhuriyet Türkiye ye istiklal, teceddüd, 

dünyalara hayret veren inkılâplar getirmiş ve Türk’ü yaşatmıştır. Bu-

günün bayramında ilk hatıra gelen Türk yavrusu olmalıdır. Çünkü 

bugün derin bir muhabbet, sönmez bir hürmetle sarıldığımız cumhuri-

yet, yarın o mini mini yavruların sırtında duracak, onların kolları ara-

sında yükselecektir. 29 Teşrin-i Evvel Cumhuriyet Bayramı Himaye-i 

Etfal Cem’iyetinin rozetini tevzii ettiği gündür. Gelecek neslin korun-

masını mukaddes bir gaye bilen Himaye-i Etfal Cem’iyetine Cumhuri-

yet Bayramı’nda yardım etmekle, cumhuriyeti emniyet çemberi altına 

almak demektir. Bugün bizim neslin başladığı işleri, Himaye-i Etfal 

çatısı altında toplanan yarının nesli başlatacaktır. Onun içindir ki, 

Himaye-i Etfal yardım, Türkiye Cumhuriyeti’ne yaşamak hakkı ver-

mektir. 29 Teşrin-i Evvel tarihinde herkes Cumhuriyeti tes’id ederken 

Himaye-i Etfali düşünmeli, ona yardım eli uzatmalıdır.” 

“29 Teşrin-i Evvel Cumhuriyet Bayramıdır. Aynı zamanda Himaye-i 

Etfal rozetlerinin tevzi’i günüdür. Himaye-i Etfalı düşünmek, Cumhu-

riyeti sevmek demektir. 29 Teşrin-i Evvelde Himaye-i Etfal rozeti ala-

rak öksüzleri güldürünüz. Gülen öksüzler yarın bütün bir vatanı gül-

dürecektir. 29 Teşrin-i Evvelde Himaye-i Etfal rozeti günüdür. Bir ro-

zet almak yarının nesline yardım vazifesini ifa etmek demektir.”53 
                                                           
50 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2129, 31 Teşrin-i Evvel 1928, s. 2. 
51 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2129, 31 Teşrin-i Evvel 1928, s. 2. 
52 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2129, 31 Teşrin-i Evvel 1928, s. 2. 
53 Ma’mûratü’l-aziz Gazetesi, No: 2128, 24 Teşrin-i Evvel 1928, s. 1. 
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5. 1930 Yılı Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 

1930 yılında Elazığ’da Cumhuriyet kutlamaları geçen yıllarda olduğu 
gibi yine bir program dâhilinde coşkuyla kutlanmıştır. Kutlama törenleri 
için bir hafta önceden çalışmalara başlanmıştır. Gazi Caddesi’ne zarif 
taklar kurulmuş ve kutlama töreni ile ilgili program bir gün önceden 
tüm resmî ve sivil kuruluşlara duyurulmuştur. 29 Ekim 1930 Çarşamba 
günü saat 9.00’da bir müfreze asker, polis, jandarma, muallim mektebi 
öğrencileri, bando takımı Hükümet Konağı önünde toplanmıştır. Vali Ve-
kili Midhat (İzzet Saylam)54 Beyefendi ve 17. Fırka Kumandanı Mirliva 
Hüsnü Rıza Paşa’nın gelmesiyle törenler başlamıştır. Hüsnü Rıza Paşa 
bando tarafından selamlanmış ve program dâhilinde vilayet makamında 
resmikabul icra edilmiştir. Resmikabulden sonra dairelerde ziyaretler ve 
tebrikler yapılmıştır. Daha sonra Beşkardeşler mevkiine gidilerek bura-
daki büyük meydanlıkta törenlere devam edilmiştir.55 

Büyük meydanlıkta kurulan kürsüde ilk önce Muallim Mektebi son sı-
nıf öğrencisi A. Cevdet Bey bir konuşma yapmıştır. Daha sonra, Muallim 
Azmi Bey günün anlam ve önemi çerçevesinde bir konuşma yaparak söz-
lerini Gazi Mustafa Kemal’in Gençliğe Hitabesiyle bitirmiştir. Ortaokullu 
bir kız öğrencinin konuşmasının ardından Elazığ Vali Muavini Midhat 
(İzzet Saylam) Beyefendi kürsüye gelip Cumhuriyet dönemindeki geliş-
melere vurgu yapmıştır. Elazığ ve Dersim bölgesinin Türk yurdu olduğu-
nu dile getirmiş ve Cumhuriyet idaresinde bu bölgede sevgi ve kardeşlik 
içerisinde bir birlik meydana gelmesini temenni etmiştir. Vali beyin ko-
nuşması Elazığ Gazetesi’nde şu şekilde yer almıştır: 

“Gülen sevinen yüzler! 

Büyük bayramınız kutlu olsun. İdarenin en yüksek şekli olan Cum-

huriyet beş on sene içinde bizi asırların vermediği nimetlere mazhar 

etti. Onları gözlerimiz görüyor, ellerimizle tutabiliyoruz. Filhakika kim 

ne derse desin: 

Her biri bir asrı doldurmağa kâfi inkılâplar oldu. Köylü aşar ıstırabın-

dan kurtuldu; yollarımız kısaldı, ömrümüz çoğaldı; Dost, düşman 

hürmet etti, baş eğdi; Hükümet Ocağı bir şefkat ocağı oldu. 

Garp medeniyetinin kuvvetli sesi de kulaklarımızın dibinde çınlıyor. 

Bize yeni bir vatan veren Cumhuriyettir. Biz buna iman ettik, şüphesi 

olanlar bizden değillerdir. 

Sevgili Elazizliler, 

Hergün vak’aları ile birbirini iztiraba sokan Dersimlileri de içine alan 

bu vilayeti biz Türkün sarsılmaz bir kal’esi ve bekçisi biliyoruz. Bu 
                                                           
54 Ahmet Midhat (İzzet) Saylam hakkında bilgi için bkz. Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mül-
kiye Tarihi ve Mülkiyeliler, Cilt: 4, s. 1217; Kazım Atakul, Hayri Orhun (ve diğerleri), 50 Ünlü 
Vali-Meşhur Valiler, Ankara, 1969, s. 561. 
55 Elaziz Gazetesi, No: 2208, 5 İkinci Teşrin 1930, s. 1. 
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hakikati kimseyi ne memnun ve nede müteessir etmek için değil ilmi 

bir kanaat olarak arz ediyoruz. 

Zaza; sen Türksün! Uşaklar adınızdan da belli ki, bu yurdun aziz ev-

latlarısınız! Tarih oku aynaya bak, geldiğin yeri düşün, duyguna da-

nış; Türk olmayan bir zerren bile bulunmadığını anlayacaksın. O hal-

de ben sana soruyorum. Yuvanda ocağın kenarında asılı duran ve 

çok zaman omzundan düşmeyen o silahı niçin tutuyorsun. Korunma-

ya ihtiyacın mı var. Etrafındakiler senin düşmanların mı? 

Hayır çocuğum! 

Sen ocağının yanına Cumhuriyetin faziletten bahseden levhalarını 

as, vicdanına onun asil duygularını sırala ve sevgiyi koy. O zaman 

başka şeyler düşünecek, neş’en artacak hayatın başkalaşacaktır. 

Düşmanların için o kadar çok silah var ki, onların yanında kurumlu 

tefengin yalnız seni vurur ve vuruyor. Sen ancak kendini bil. Bütün 

millet donanmasını ordusunu, tayyaresini, topunu, yalnız yalnız se-

nin saadetin için kullana gelsin ve kullana dursun. 

Türk Çocuğu! 

Bu devlet senindir. Bu hükümet senindir. Cumhuriyet idaresiyle 

aranda acı bir mazi yoktur. Buna pek çok dikkat et. Tarihçi efendi, 

okumuş efendi sende yalnız başına Munzur yamaçlarını saran cılız 

ve yaralı insanlar, senin yabancın değildir, onların obalarında, kulü-

beleriyle çadırlarında sen atalarının örflerini, adetlerini, yaşayışlarını 

bulabilirsin. Onların nasırlı el ve ayaklarından, gördüğün korkunç 

hallerinden çekinme. Kalplerini dinle ve aç bak: 

Hepsi de lekesiz Türk kanıyla doludur. O senin ihtimamına dikkatine 

layık ve çok muhtaçtır. Sen ona benliğini öğret, o senin bir arslanın 

olur. Geç kaldın. Bu kadar geç kalmanın itabı sana pek kâfidir. Biraz 

ayakların sürtecek, biraz kafanı yoracaksın. Fakat kardeş muhabbet 

sevgisinden bir istihkâm kuracaksın! 

Elaziz Gençleri 

İşte Cumhuriyetin geçen idarelerden bir farkı da husumetle bu mu-

habbet arasındaki fark kadar derin ve kıymetlidir. Bu aziz sevgi il-

hamlarını veren Gazi yaşasın. Bütün milletle beraber Elazizliler, Der-

simliler yaşasın!”56 

Vali Vekili’nin konuşmasının ardından resmigeçit törenine sıra gelin-
ce Beşkardeşler’de bulunan kalabalık halk topluluğu Hükümet Konağı 
karşısındaki caddeye gelerek yerlerini almışlardı. Bando müziği başla-
dıktan sonra bölük halindeki öğrenciler halkın alkışları arasında geçişle-
rin yapmışlardır. Geçiş sırasında süslenmiş otomobiller içerisinde bulu-
nan küçük kız öğrenciler halktan büyük ilgi görmüştür. Daha sonra ise 
nizamiye ve topçu alayı geçişini tamamlayarak resmigeçit töreni bitmiş-
                                                           
56 Elaziz Gazetesi, No: 2208, 5 İkinci Teşrin 1930, s. 1. 

213



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 20

tir. Törenden sonra Kumandan Hüsnü Rıza Paşa bir konuşma yapmıştır. 
Ayrıca valilik tarafından, kumandanlık dairesine iadeyi ziyarete gidilmiş-
tir. Öğleden sonra şehrin her tarafında eğlenceler yapılmış ve akşam da 
fener alayı düzenlenmiştir. Elazığ halkı gece yarılarına kadar Cumhuri-
yet Bayramını kutlamışlardır. 

Yine akşam, Elazığ Belediye Başkanı Hurrem (Müftügil) Beyefendi ve 
eşi Fitnat Hanımefendi tarafından Cumhuriyet Bayramı şerefine Belediye 
dairesinde bir balo (suvare) tertip edilmiştir. Elazığ Gazetesi balo ile ilgili 
aşağıdaki haberi yapmıştır: 

“Belediye dairesinde tertip edilen suvareye memleketin en kibar aile-

leri ve beyefendileri saat yirmi buçuktan itibaren dâhil olmuşlardır. 

Umumi tertibatı itibarile çok mükemmel ve çok muntazam olan suva-

reden bütün davetliler memnun kalmış ve güzel intibalarla ayrılmış-

lardır.”57 

6. 1931 Yılı Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 

1931 yılında yapılacak olan Cumhuriyet Bayramı kutlama programı 
hazırlıkları ile ilgili olarak Elazığ Gazetesi’nin okuyucularına şu haberi 
verdiğini görmekteyiz. 

“Yarınki perşembe günü şeref müsadif Büyük cumhuriyet Bayramı-

mızı tesit ve gece belediyede verilecek balo için tertibat alınmış ve ha-

zırlıklar başlamıştır. İcra kılınacak merasime ait makamı vilayetçe 

aşağıya derc olunan program tertip ve tevzi edilmiştir.”58 

1931 yılında yapılan Cumhuriyet Bayramı törenleri aşağıdaki prog-
ram dâhilinde yapılmıştır. 

“Aziz Cumhuriyetimizin Yeni Senesinin tebrik tesit merasimine ait 

programdır. 

Bilumum memurin, ümera ve zabitan ve teşekküller ve müessesat 

müdürleri 29 Birinci teşrin 931 Perşenbe günü dairei hükümette saat 

9 da hazır bulunacak ve merbut programdaki tertip veçhile makamı 

vilayette resmikabul ve tebrikat icra edilecektir. 

Resmikabulün hitamına müteakip bilumum memurin, ümera ve zabitan 

ve teşekküllerle beraber Beşkardaşlar mevkiine gidilecektir. Kıtayı aske-

riye, musika, polis, jandarma ve mekteplerle esnaf cemiyetleri ve halk 

merbut (1) nu krokide gösterilen mahallerde ahz mevki edeceklerdir. 

Maarif müdüriyetince tensip edilecek muallim ve iki talebe tarafından 

nutuklar söylendikten sonra musıka tarafından istiklal marşı teren-

nüm edilecek, mekteplerle askerin geçit resmî Beşkardaşlardan Fır-

kaya doğru icra edilecektir, resmigeçidin hitamından sonra Büyük 
                                                           
57 Elaziz Gazetesi, No: 2208, 5 İkinci Teşrin 1930, s. 2. 
58 Elaziz Gazetesi, No: 2258, 28 Birinci Teşrin 1931, s. 1. 
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bayramı tesid için Fırka Kumandanlığı, devair ve teşekküller, mües-

sesat ve vatandaşlar arasında hususi ziyaret ve tebligat yapılır. 

Bilumum devair, çarşı ve evler bayraklarla donatılacaktır. 

Gece saat (18) de askerlerle muallim ve orta mektep talebesi tarafın-

dan tertip edilecek fener alayı, Kışladan hareketle doğruca Beşkar-

daşlar caddesine ve oradan Vali Konağı önünden Belediye Caddesi-

ni takiben Kışlaya avdetle dağılacaklardır. 

Bu programın tatbikine Merkez Jandarma Bölük komutanile polis 

merkez memuru memurdurlar. 

Teşrifata Hususi Muhasebe Müdürü İbrahim ve Polis merkez memuru 

Avni Beyler memurdur. 

İşbu program davetiye makamına kaimdir.”59 

Elazığ Gazetesi, Cumhuriyet Bayramı törenindeki izlenimlerini, sayfa-
larına şu şekilde taşıyarak okuyucularıyla paylaşmıştır: 

“Aziz ve büyük Cumhuriyet Bayramımıza ait icra kılınan merasim ve 

tezahürat hakkındaki intibaatımızı bu nushamızda yazacağımızı geçen 

nüshamızda kaydetmiştik. Dokuzuncu yıl dönümüne şerefmüsadif 29 

Teşrin evvel 931 Cumhuriyet Bayramını her Türk beldesinde olduğu gi-

bi Elazizliler de yüksek ve emsalsiz bir alaka ile karşıladı. Yapılacak 

şenlikler hakkında bir hafta evvel resmi ve hususi mahafilde hazırlık-

lar başlamış ve Gazi Caddesi üzerinde ve muhtelif yerlerde taklar ku-

rulmuştu. Merasime ait programlar da bayramdan bir evvel makamı vi-

layetten tevzi ettirilmişti. 29 teşrinievvel 931 Perşembe günü saat do-

kuzdan evvel muhterem Valimiz Nizami B.ef. makamlarına gelmişlerdi 

ve resmî elbiselerini iktisa etmişlerdi. Vilayet erkânı ile bilumum memu-

rin de hükümet dairesinde mevcut bulunuyorlardı. Tam saat dokuz 

raddelerinde Fırka kumandanı Osman Paşa Hz.ri de maiyeti erkanile 

geldiler, vaktin hulul etmiş olmasına mebni tertip olunan program dai-

resinde makamı vilayette resmikabul ve tebrigat icra edildi ve müteaki-

ben daireler de ziyaretler ve tebrikler yapıldı. 

Bundan sonra başta valimiz ve kumandanımız olmak üzere bilumum 

erkân ve memurin, ümera ve zabitan, cemiyetler ve teşekküller bera-

ber oldukları halde Beşkardeşler önündeki spor meydanına gidildi. 

Büyük meydanlık asker, jandarma, polis, mektepliler ve binlerce 

halk tabakası mevcut kroki mucibince sıralanmış ve mevki almış bu-

lunuyorlardı.”60 

Beşkardeşler civarındaki meydanlıkta kurulan kürsüye ilk önce İkinci 
Mektep’ten Muallim Ziya Bey çıkarak aşağıda bazı bölümlerini verdiğimiz 
şu konuşmayı yapmıştır. 
                                                           
59 Elaziz Gazetesi, No: 2258, 28 Birinci Teşrin 1931, s. 2. 
60 Elaziz Gazetesi, No: 2259, 4 İkinci Teşrin 1931, s. 2. 

215



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 22

“Muhterem hanımlar, beyler: Bu gün Cumhuriyetimizin ilan edildiği 

günün dokuzuncu yıl dönümüdür. Bu gün Türklerin öz günü, şerefli 

günü millî günüdür. Bu günün kutsiyeti, büyüklüğü her türkün desta-

nına altın kalemle yazılmıştır. 

Efendiler; Bundan on iki sene evveline bakacak olursak memleketi-

mizin acıklı halini görürüz o kara ve esaret günlerini hepimiz yaşa-

dık… Türkiye bir müstemleke haline giriyordu. Hakkımızı istemek 

için bağırıyorduk. Boğazımızı tıkıyorlardı. Kendimizi kurtarmaya çalı-

şıyorduk. Kirli çizmeleri ile bağrımıza basıyor, elimizdeki silahları alı-

yorlardı. Fakat yine çok sürmedi bizi bu zalimlerin pençeleri altından 

kurtaracak ulu bir dahi kendini gösterdi. Bize yeniden hayat verdi ve 

bu aziz güne kavuşturdu. 

Arkadaşlar; işte bu aziz gün, bu şerefli gün, 29 teşrini evveldir. 29 

teşrinievvel Türklerin halas günü, 29 teşrinievvel Türklerin necat gü-

nüdür. 29 teşrinievvel Cumhuriyet güneşinin Türk semasında sön-

mez ve sönmeyecek bir nur gibi parladığı gündür. 

Ey ulvi gençlik; bu gün bayramların bayramıdır. Dokuz senede yapı-

lan işler dokuz asra sığmayacak kadar, mühim ve muazzamdır. 

Muhterem gençler; hepimiz bu millî günü bu şerefli günü tesit eder-

ken düşünüyoruz. Acaba Cumhuriyet bize neler verdi. Cumhuriyet bi-

ze mütareke senelerinde mağlubiyetten, esaretten, ölümden kurtardı. 

Cumhuriyet, bizi medeniyete kavuşturdu. Yeni kanunlar, mektepler, 

şimendiferler verdi. Cumhuriyet saltanat devrelerinin baştanbaşa 

harap ve bakımsız bıraktığı bu aziz yurdu imara başladı… 

Efendiler; Cumhuriyet her sahada durmadan çalışıyor, demiryolları-

mız, limanlarımız, ikmal edildiği gün Türkiye, birden bire iktisaden 

de yükselecektir. Birkaç sene sonra rahat edebilmek refah içinde ya-

şamak için bugün sıkıntılı bir himmet ve gayret sarfına mecburuz. 

Onun içindir ki, bugün maziye bakınca, istikbal için kuvvet cesaret ve 

azim duyuyoruz. 

Yaşasın bizi bu aziz güne kavuşturan Büyük Gazi, Yaşasın Cumhuri-

yet, Yaşasın Türk Ordusu, Türk Milleti, Türk Gençliği.”61 

İkinci Mektep Muallimlerinden Ziya Bey’in konuşmasının ardından 
kürsüye Orta Mektep son sınıftan Zübeyde Suat adlı kız öğrenci Kazım 
Sevinç’in yazmış olduğu şu şiiri okumuştur. 

“Bu günü şereflendiren Gazinin karşısındaki gençlik 
Dünün karanlıkta giden mesafesinde  

Bir münzevi ruhile yaşamaktan, kurtulduk, 
Talie yol gösteren bir varlığın sesinde  

Maveradan beklenen gizli ilhamı bulduk 
                                                           
61 Elaziz Gazetesi, No: 2259, 4 İkinci Teşrin 1931, s. 2. 
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Yüce bir tarih çarpar onun çelik göğsünde 
Damarlarında kaynar bir ırkın iradesi  

Bir ilah ki, yurduma ölüm saçan bir günde  
Mucizeler yarattı zulme haykıran sesi. 

İlk ateşi ruhumun alevlerinden aldı 
Fırlattı o karanlık şarkın ufuklarına. 

Şimşekler yükselirken gökte sisler alçaldı. 
Açıldı semalardan altın bir yol yarına. 

Arkamızda fırtına önümüzde ufuklar, 
O yoldan geçiyoruz maziyi çiğneyerek, 

Varsın inildesin tarihe saplananlar  
Ciğerlerini kesip dişlerile yiyerek.”62 

Okunan şiirden sonra kürsüye gelen Elazığ Valisi Nizamettin (Ataker) 
Bey,63 Cumhuriyet kavramı üzerinde durarak, bütün medeni ve kalkın-
mış milletlerin Cumhuriyet rejimi ile idare edildiklerini belirten konuş-
masında Türk Devleti’nin Cumhuriyet rejimi ile her alanda ilerlediğine 
vurgu yapmıştır. Elazığ Gazetesi, Vali Nizamettin (Ataker) Beyin konuş-
masına şu şekilde yer vermiştir. 

“Cumhuriyet bütün medeni ve müterakki milletlerin kabul ettikleri eş-

kâli hükümetin en mükemmeli olduğunu ve hükümetimizin Cumhuri-

yet şeklini kabulden sonra cihanı hayretler içinde bırakan güne gün 

muvaffakiyetli inkılâplarımızı ve meşum saltanat devrinin elim vazi-

yetleri ve iktisadı buhrana karşı alınan tedbirleri çok beliğ ve yüksek 

bir ifade ile uzun uzadıya tahlil ve izah ve aralık aralık dâhilden ve 

hariçten düşmanlarımız tarafından gösterilen tasallut ve ihtiraslara 

karşı hükümetimizin metin ve azimkâr tedbirleri ve geçen seneki Ağrı 

hareketi isyaniyesini bir hafta zarfında nasıl bir suretle söndürüldü-

ğünü suikastçıları ne surette ele geçirdikleri ve hükümetin daima mü-

teyakkız ve milletin emniyetine layık bulunduğu hakkında ve bu 

mevzu etrafında bir saat kadar devam eden kıymetli hitabelerile 

umum üzerinde pek derin alakalar uyandırdılar ve medit alkışlarla 

karşılandılar.”64 

Yapılan konuşmalardan sonra geçit töreni icra edilmiş, büyük mey-
danlıkta toplanan halk kitlesi Beşkardeşler önünde ve Gazi Caddesi’nde 
sıralanmıştır. Yapılan geçit töreni Elazığ halkı tarafından büyük bir ilgiy-
le izlenmiştir. Elazığ’da, gün boyu ve akşam tertip edilen etkinliklerle 
Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşku ve neşe içerisinde kutlanmıştır. 
                                                           
62 Elaziz Gazetesi, No: 2259, 4 İkinci Teşrin 1931, s. 2. 
63 Hasan Nizamettin Ataker hakkında bilgi için bkz. Mücellidoğlu Ali Çankaya, Yeni Mülkiye 
Tarihi ve Mülkiyeliler…, s. 1098; Kazım Atakul, Hayri Orhun (ve diğerleri), 50 Ünlü Vali-Meş-
hur Valiler…, s. 595. 
64 Elaziz Gazetesi, No: 2259, 4 İkinci Teşrin 1931, s. 1. 
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Yine Elaziz Gazetesi’nin, yapılan geçit töreni ve diğer etkinlikler hakkın-
da şu satırları sütunlarına taşıdığını görmekteyiz: 

“…Geçit resmi başladı. Evvela sıra ile bölük bölük saflar teşkil eden 

mektepliler ve kordela ve renga renk şertilerle süslenmiş otomobiller 

içinde mini mini Cumhuriyet perileri gelip geçtikçe yan bakışları, se-

lam nazarları tamaşagiranın hararetli alkışlarını tevlit ediyordu. 

Mekteplilerden sonra askerlerimizin muhteşem geçit resmi dikkat ve 

mefharetle tamaşa edildi. Bundan sonra da merasim alayı doğruca 

Fırka karargâhına ve sonra da belediye ve programda gösterilen ma-

hallere gidilerek mütekabil ziyaretler ve tebrikler taati edilerek mera-

sime nihayet verildi. Öğleden sonra şehrin her tarafında çalgılar çalı-

nıyor, nezih eğlenceler yapılıyordu. Şehrimizde emsali görülmeyen iş-

bu tezahüratın gece fasılları daha revnaklı idi. Askerlerle mekteplile-

rin fener alayı şehri aydınlıklara gark etmiş ve bütün sokaklar insan-

larla dolmuştu. Cumhuriyet Bayramını şevk ile ve en samimi yürek 

çarpıntısı ile deraguş eden Elazizliler gece yarılarına kadar zevkler 

içinde yaşadılar.”65 

Ayrıca yine geçen yıl olduğu gibi Elazığ Belediye Başkanı Hürrem 
(Müftügil) ve eşi tarafından Cumhuriyet Bayramı şerefine bir balo tertip 
edilmiştir. 

“Cumhuriyet Bayramımız şerefine bayram gecesi Belediye Reisi Hür-

rem B. ve refikaları hanım efendi tarafından belediye dairesinde ter-

tip olunan baloya memleketin yüksek zevatı ve en kibar aileleri saat 

on dokuzdan itibaren dâhil olmuşlardır, umumi tertibat itibarile çok 

mükemmel olan balo eğlenceleri gayret nezih bir surette geç vakitlere 

kadar devam etmiş ve bütün davetliler memnun kalmış ve güzel inti-

balarla ayrılmışlardır.”66 

7. 1932 Yılı Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları 

1932 yılında, Elazığ vilayetinde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlama 
törenlerinin, genel hatları itibarıyla geçen yıllardaki gibi kutlandığını gör-
mekteyiz. Yine gündüz vilayet makamında kutlama töreni yapılmış daha 
sonra tebrik ziyaretleri ve konuşmalarla devam etmiştir. Elazığ şehri na-
mına Belediye Meclis üyesi olan Gafur (Sunguroğlu) Bey, bir konuşma 
yapmıştır. Ardından kürsüye çıkan, Elazığ Valisi Nizamettin (Ataker) 
Bey’in konuşmasından sonra, geçit töreni yapılmıştır.67 

Elaziz Gazetesi’nde 1932 yılında Elazığ’da yapılan bayram kutlama 
törenleri hakkında şu bilgilere yer verilmiştir. 
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“Cumhuriyet Bayramı’na rastlayan geçen Cumartesi günü Aziz Cum-

huriyetimizin yıldönümü şehrimizde coşkun ve taşkın sevinçler içinde 

kutlandı. Şehir baştanbaşa şanlı sancaklarımızla donatılmış herkes 

sevinç içerisinde merasime koşuyordu. Yapılan tüzüğe göre 9’da vila-

yet makamında kabul ve tebrikat resmi yapıldı. Saat ona kadar bu 

merasim sürdü. Ümera, zabitan, memurin, meclisler, cemiyetler reis 

ve azaları Vali Beyefendiyi ziyaretle tebrikatta bulundular. 

Saat onda hep birlikte merasim yeri olarak gösterilen Beşkardeşler 

durağına gidildi, ilk önce mızıka İstiklal Marşını çaldı. Selamlandı, al-

kışlandı, Sonra bir mektepli hanım kız, bir mektepli küçük yavru ve 

arkasından muallim bey ve memleket namına Belediye azasından 

Gafur Bey birer hitabede bulundular. Bunlara Vali Nizami Bef. çok 

açık ve tatlı bir lisan ile karşıt bir (nutuk) söylediler. 

Nutuklardan sonra resmigeçide başlandı. İlk Mekteplerin millî sava-

şımızın örneği olarak dizdikleri temiz bir köylü kızının yedeğine cep-

hane yüklü bir kağnı ile sırtlarında cephane taşıyan köylü analar çok 

ve sürekli alkışla karşılandı. Yine ilk mekteplerin yaptığı çok ari ve 

sevimli hanım kızlardan yaptığı Cumhuriyet perileri de beğenildi ve 

alkışlandı. 

Kahraman ve tunç göğüslü askerlerimizin çelik gibi geçişleri mini mi-

ni mektepli yavrularımızın düzgün selam vaziyeti alarak yürüyüşleri 

herkesi mutlandırdı ve candan alkışlattı.”68 

Halkın yoğun katılımının olduğu geçit töreninden başka Belediye 
Başkanı tarafından bir balo tertip edilmiştir. Ayrıca Muallimler Birliği ta-
rafından da eğlenceli bir toplantı düzenlenmiştir. 

“Gece belediye dairesinde çok mükemmel ve çok nezih bir balo veril-

di. Hemen diyebiliriz ki, şehrimizde bu kadar düzgün ve samimi balo 

verilmemişti. Davetliler Belediye Reisi Hurrem Beyle refikaları hanı-

mefendi tarafından karşılandılar ve konuklandılar. Balo sabah saat 

dörde kadar tatlı ve neşe içinde sürdü. 

Ayrıca Muallimler Birliğinde de eğlenceli bir toplanma yapılmıştı. 

Orada da muallimlerimiz çok iyi zevkli bir gece geçirdiler. 

Gerek gündüz, gerek gece büyük bayram her tarafta şenlikler can-

dan doğan sevinçler içinde kutlandı ve büyük küçük her Türk bizlere 

böyle hür hava içinde güzel günler yaşatan büyüklerimizi hürmet ve 

minnetle anıyordu.”69 

Turan Gazetesi, 29 Ekim 1932 tarihli nüshasında “29 Teşrin Evvel 
Cumhuriyet Bayramı” başlığıyla Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya şükran-
larını; 
                                                           
68 Elaziz Gazetesi, No: 2309, 2 İkinci Teşrin 1932, s. 1. 
69 Elaziz Gazetesi, No: 2309, 2 İkinci Teşrin 1932, s. 2. 

219



TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI 26

“Bugün Cumhuriyetin ilanının dokuzuncu yıl dönümüdür. Büyük mille-
timizi bu nurlu idareye kavuşturan büyük Gaziye minnet ve şükranlar.”70 
şeklinde sunulmuştur. 

Vali Nizamettin (Ataker) Bey tarafından, Reisicumhur, başvekil ve 
TBMM Reisi’ne kutlama telgrafı çekmiş ve gönderilen telgrafların karşı-
lıkları alınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya şu telgraf çekilmiştir. 

“Ankara da Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine, 

On yıl önce yarattığınız Cumhuriyetin bu kadar kısa bir zaman içinde 

yüz binlerce süren karanlık ve köhne idarelerin bıraktığı uyuşuklukları 

yıkarak yurdumuza açtığı parlak yoldaki ilerleyişler ve yükselişlerden 

doğan övünçler içinde yıldönümünü kutlayan bütün vilayetimiz halkı-

nın ulu kurtarıcılarının daha pek çok yıllar başlarında olarak bu dö-

nümüzü erekli ve kenetliliğin en yücelerine ulaştırmaya da muvaffaki-

yetimizi dilemekte olduklarını sonsuz saygılarımla arz ederim ef. 

Elaziz Valisi Nizami”71 

Gönderilen bu kutlama telgrafına karşılık, Reisicumhur Gazi Mustafa 
Kemal’in cevabi telgrafı şöyledir. 

“Cumhuriyet Bayramının dokuzuncu yıl dönümünü kutlayan tel yazı-
nızdan ve hakkımda gösterdiğiniz temiz duygulardan pek sevindim. Te-
şekkür eder, bende sizi kutlarım.       Reisi Cumhur Gazi Mustafa Kemal”72 

Sonuç 

Elazığ’da 1925 - 1932 yılları arasında yapılmış olan Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamalarına yöneticilerin ve halkın büyük önem verdiğini gör-
mekteyiz. Bu yıllar arasında yapılan bayram kutlama törenleri, içerik 
olarak genel anlamda üç ana etkinlikten oluşuyordu. 

1- Resmi Geçit, 2- Resmi Kabul, 3- Fener Alayı 

Bu üç ana etkinliğin yanında Balo organizasyonunun ise Elazığ Bele-
diye Başkanlığı tarafından 1930’daki kutlama törenlerinden itibaren ya-
pıldığını görmekteyiz. Yine bazı yıllarda bayram kutlamaları içerisinde at 
yarışları, spor müsabakaları, müsamereler, sinema gösterimi vs. etkin-
likler yapılmıştır. Bu etkinliklerin yanında vilayet yöneticileri tarafından 
mutlaka devlet büyüklerine kutlama telgrafları da gönderilmiştir. 

1925 ve 1926 yıllarında yapılan bayram kutlamalarında Elazığ Müf-
tüsü tarafından Türkçe dua merasimi yapılmıştır. Fakat daha sonraki 
yıllarda yapılan bayram kutlama etkinliklerinde dua merasiminin yer al-
madığını görmekteyiz. Bu durum, 1928 yılında anayasada yer alan “Dev-
                                                           
70 Turan Gazetesi, S. 104, 29 Teşrinievvel, 1932, s. 1. 
71 Elaziz Gazetesi, No: 2309, 2 İkinci Teşrin 1932, s. 1. 
72 Elaziz Gazetesi, No: 2309, 2 İkinci Teşrin 1932, s. 1. 
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letin Dini İslâm’dır” maddesinin kaldırılmasıyla devletin laik sisteme geçi-
şinin bir yansıması olduğunu düşünmekteyiz. Yine bayram kutlama tö-
renlerinde Elazığ Türk Ocağı ve Elazığ Muallimler Birliği’nin faal olduğu-
nu görmekteyiz. Bu durum 1932 yılından itibaren ülkedeki cemiyetlerin 
kahir ekserisinin kapatılarak Halkevlerinin kurulmasıyla değişmiştir. 
1933 yılından itibaren Elazığ’da kutlama törenleri halkevi odaklı olarak 
organize edilmeğe başlanmıştır. Elazığ’da 1925 - 1932 yılları arasındaki 
bayram kutlamaları Hükümet Konağı’nda ve onun yanında bulunan ge-
niş bir alanda yapılırken, 1933 yılından itibaren ise halkevi binası ve 
halkevinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı’nda yapılmağa başlanmıştır. 
Resmigeçit ve fener alayı etkinlikleri, doğudan batıya doğru uzanan ve 
şehrin ana arterini oluşturan tarihi Gazi Caddesi üzerinde icra edilmiştir. 

Törenlerde mülki ve idari amirlerin konuşmalarının yanı sıra öğrenci-
lerde konuşmalar yapmıştır. Bu konuşmalarda daha çok yeni kurulan 
Türk Devletine ve yeni rejime olan inanç, destek, güven vurgulanmış, ay-
rıca içte ve dıştaki meseleler, problemler konu edilmiştir. Elazığ’ın siyasi, 
sosyal ve demografik yapısıyla ilgili konuşmalar da yapılmıştır. Özellikle 
öğrencilerin okuduğu şiirlerde millî egemenlik, millî devlet, Türk kimliği 
ve Cumhuriyet rejimine atıflarda bulunulmuştur. 

Törenlerdeki tüm etkinliklerde görünen odur ki, millî bilinç ve kimlik 
oluşturulması için toplumsal heyecan yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca 
Cumhuriyet rejimi ile birlikte kalkınmanın Anadolu’nun her tarafına ya-
yıldığı, bölgelerarası farklılıkların azaldığı ve azalacağı vurgusuyla vatan-
daş kimliği öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Tabii ki, önemsenen vatandaş 
kimliği, sorumluluk bilincini etkileyecek ve Cumhuriyetin ve ona ait de-
ğerlerin derin bir inançla korunmasına da katkı yapacaktır. 

Cumhuriyet ilanını takip eden yıllar içerisinde Cumhuriyet Bayra-
mı’nın büyük bir coşku ve heyecan içinde kutlandığını görmekteyiz. Dev-
leti yöneten kadrolar bu kutlamalara büyük bir önem vermiştir. Osmanlı 
Devleti’nin çöküş yılları ile yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti arasında 
bir kıyas yapılarak eskiye dönülmeyeceği, saltanat idaresinden kurtula-
rak, millî egemenliğin sağlandığı gibi düşüncelerin yapılan kutlama tö-
renlerinde sık sık vurgulandığını da görmekteyiz. 
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ATATÜRK’ÜN DÜŞÜNCE YAPISINI ŞEKİLLENDİREN 
UNSURLAR 

Yrd. Doç. Dr. Turhan ADA* 

Öz 

Mustafa Kemal Atatürk, askerlikten tarihe, dilden uygarlığa, sosyolo-

jiden psikolojiye ve felsefeden ekonomiye kadar uzanan geniş bir entelek-

tüel alana sahipti. Bu geniş yelpazeli fikir alanını esas almak suretiyle 

kendine özgü bir bileşkeye ulaşmıştı. 
Çocukluk ve gençlik yıllarını geçirdiği Selanik’in Osmanlı Devleti’nin 

Batıya açılan kapısı olması, Mustafa Kemal’i, Fransız devrim ilkelerinin 

esin kaynağı ve taşıyıcısı olan fikir adamlarına yaklaştırmış, bu olgu do-

ğal olarak kendisinin fikrî ve siyasi etkinliklerini doğrudan etkilemişti. 

Cumhuriyetçi Rousseau ve Montesquieu, halkçı Durkheim, pozitivist Tev-

fik Fikret ve Filibeli Ahmet Hilmi, milliyetçi Ziya Gökalp, Namık Kemal ve 

Mehmet Emin (Yurdakul) gibi fikir önderlerinin genç Mustafa Kemal üze-

rindeki etkileri, bu açıdan bakıldığında son derece doğal bir yansımaya 

işaret etmektedir. 

Konuya bir de askerlik mesleğinin mensuplarına kazandırdığı sosyolojik 

deneyimler eklendiğinde, Mustafa Kemal Atatürk’ü şekillendiren temel dina-

mikler son şekillerini almakta ve Türk Devrim Tarihi’nin baskın figürü niteli-

ğini taşıyan bir aksiyon adamının düşünce bütünlüğü ortaya çıkmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Mustafa Kemal Atatürk, Fikir, Fransız Devrimi, 

Milliyetçilik, Pozitivizm, Cumhuriyetçilik. 

Abstract 

The Elements Shaping Ataturk’s Mentality 

Mustafa Kemal Atatürk had a wide intellectual hinterland ranging 

from soldiering to history, language to civilization, sociology to psychology 

and philosophy to economics. He had reached his own intersection based 

on this wide spectrum intellectual hinterland. 
                                                           
* Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü. 
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The fact that Thessaloniki, where he had spent his childhood and  

adolescence, was a gate to the West made Mustafa Kemal get closer to 

the men of intellect who were the inspirers and carriers of the principles 

of the French Revolution. Naturally this fact had a direct effect on his in-

tellectual and political events. The effects of such intellectual leaders as 

the republican Rousseau and Montesquieu, democratic Durkheim, Positi-

vist Tevfik Fikret and Filibeli Ahmet Hilmi, nationalist Ziya Gökalp, Namık 

Kemal and Mehmet Emin (Yurdakul) on young Mustafa Kemal indicated 

an extremely natural reflection from this perspective. 

Given that Mustafa Kemal Atatürk won military men sociological ex-

periences, basic dynamics started to take the final shape and the intellec-

tual completion of a man of action who was the dominant figure of Tur-

kish Revolution History appeared. 

Key words: Mustafa Kemal Atatürk, Intellect, French Revolution,    

Nationalism, Positivism, Republicanism. 

Giriş 

Bu konu, yakın dönem Türk tarihinin en önemli figürü olması nede-
niyle çokça irdelendiği düşünülen ancak derine inildiğinde önemli ölçüde 
derinde kalmış tarihsel gerçekleri gündeme getirmektedir. Her şeyden 
önce, Mustafa Kemal Atatürk’ün düşünce yapısını etkileyen olaylar, dü-
şünürler, yazarlar ve kitaplar söz konusu olduğunda kendisinin, salt bir 
olayın ya da düşünce akımının takipçisi olmayıp, değişik görüş ve dü-
şüncelerden kendine özgü bir bileşkeye ulaşmış olması çok önemlidir. 
Atatürk’ün çok okuduğu, ancak her şeyi eleştirerek okuduğu ve esin 
kaynağının Türk Milleti olduğu özellikle vurgulanmalıdır. 

Atatürk’ün askerlikten tarihe, dilden uygarlıklara, sosyolojiden psiko-
lojiye, felsefeden ekonomiye kadar uzanan ilgi alanının genişliğini en iyi 
sergileyen kaynak özel kitaplığıdır. Doğu Anadolu’da bulunduğu 7 Kasım 
- 25 Aralık 1916 tarihleri arasında şu kitapları okuduğu bilinmektedir: 

Namık Kemal, Tarih-i Osmanî. 
–––––––––––––, Makalat-ı Siyasiyye ve Edebiyye. 
M. Emin Yurdakul, Türkçe Şiirler. 
Tevfik Fikret, Rübab-ı Şikeste. 
Şehbender-zade Filibeli Ahmet Hilmi, Allah’ı İnkâr Mümkün müdür? 
Alphonse Daudet, Sapho Moeurs Parisienne.1 

Atatürk’ü, dönemin diğer insanlarından ayıran en büyük fark, okuma 
tutkusunun yanında, kendi kendisini yetiştirmiş olmasıdır. Bu eğitimle 
birlikte, zaman ve durum neyi gerektiriyorsa o şekilde davranmış, kafa-
sındakileri adım adım gerçekleştirmiştir. 
                                                           
1 Atatürk’ün Hatıra Defteri, (Editör: Yahya Tezer), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1972, s. 54. 
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Askeri eğitimin, Mustafa Kemal’in gençlik yıllarında, başarılı sonuçlar 
almasında, olgunluğa ulaşmasında, yeni bir dünya görüşü ile idealist 
karakter ve düşünce yapısına ulaşmasında büyük etkisi olmuştur. 

İyi bir eğitim alan Mustafa Kemal, üstün zekâsı ve kabiliyeti ile Türk 
tarihinden çıkardığı sonuçlarla Türk Milleti’ni ileri hedeflere ulaştırmış-
tır. Türklerin özgürlüğü, Türk Milleti’nin bağımsızlığı, zihninde ilke ola-
rak, gençlik yıllarında oluşmuştur. Bunun en büyük örneği topçu stajına 
gitmeden önce Beyrut’ta arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede söylediği şu 
sözdür: “Dava, yıkılmak üzere bulunan bir imparatorluktan bir Türk Dev-
leti çıkarmaktır.”2 

Bu sözleri, onun, gençlik yıllarında, sorunların çözümünü ne kadar 
net görebildiğini ortaya koymakta, daha yüzbaşılığında yeni bir Türk 
Devleti kurmak için girişimlere başladığını göstermektedir. 

Atatürk’ün Fikir Hayatını Etkileyen Tarihi ve Coğrafi Etkenler 

Toplumlarına, milletlerine öncülük eden liderler, yetiştikleri ortamın, 
temsil ettikleri kültürün en seçkin örnekleridir. Churchill tam bir İngiliz, 
De Gaulle tam bir Fransız, Eisenhower tam bir Amerikalıdır. Milletlerinin 
özelliklerinden uzaklaşmış liderler milletlerine örnek ve öncü olamamak-
tadırlar. “Benim en büyük fahrim Türk olmamdır.” diyen Atatürk Türk 
kültür çevresinin yetiştirdiği bir dâhidir.3 

Mustafa Kemal, 1881 yılında, Osmanlı Devleti’nin çöküşüne yol açan 
çelişkilerin odaklaştığı Rumeli bölgesinin en önemli kentlerinden birisi 
olan Selanik’te doğmuştur. Çocukluğunun ve gençlik yıllarının bir bölü-
münün geçtiği Rumeli, 18. yüzyıldan itibaren ekonomik, siyasal ve kül-
türel açıdan Batı’dan en çok etkilenen bölgedir.  

Batının artan fikrî-ekonomik nüfuzunun dönüştürücü ve bozucu 
etkisi en çok bu bölgede hissedilmiş, İmparatorluğun çöküşünde 
önemli rol oynayan Hristiyan ulusların başkaldırması, büyük devletle-
rin nüfuz ve yayılma politikası en yoğun biçimde burada kendini gös-
termiştir.4 

İmparatorluğun en gelişmiş kentlerinden biri olan Selanik, o dönem-
de, yeni düşünce ve siyaset akımlarının en çok yankı bulduğu kozmopo-
lit bir merkez olmasının yanı sıra, siyasi bunalımın da odak noktası olan 
Makedonya’nın en büyük kentiydi. Çöken imparatorluğun yıkıntıları 
üzerinde doğan çağdaş devlet, modernleşmenin en ileri boyutlara ulaştı-
ğı, çöküş öğelerinin en çarpıcı biçimde birleştiği bu bölgede ilk soluğunu 
                                                           
2 Ali Fuat Cebesoy, Sınıf Arkadaşım Atatürk, Baha Matbaası, İstanbul, 1967, s. 114. 
3 Suat İlhan, “Atatürk’ün Yetiştiği Ortam”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. II, Sayı: 5, 
Mart, 1996, s. 279. 
4 Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, C. I, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1963, s. 15-70; Ahmet 
Gündüz, “1789 Fransız İhtilali Fikirlerinin Osmanlı İmparatorluğu’nda Yayılması ve Balkan-
lardaki İsyanlar”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 160, s. 67-82. 
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aldı ve gelişti. Balkanlardaki Türklüğün ekonomik ve sosyal yapısı ve de-
ğerleri, Atatürk’ün yetişmesine yön veren etkenlerin en önemlilerindendir.5 

Azınlıklar arasında gelişen milliyetçilik akımları, özellikle XIX. yüzyı-
lın ikinci yarısından itibaren Türk milliyetçiliğinin gelişmesine sebep ol-
muştur. Gerek, başlangıçta benimsenen Osmanlılık görüşü, gerekse 
Türk milliyetçilik akımları, Balkan Türklüğünü dış mihrakların da hedefi 
haline getirmiştir.6 

Mustafa Kemal, okul yıllarında, zorbalıktan yana olanlara karşı sü-
rekli tepki göstermiştir. Dönemin baskıcı, geleneksel ve teokratik eğitim 
sistemine karşı bilimsel ve akılcı olan yöne doğru eğilim göstermekle bir-
likte, geleneksel bir okulda, haksız yere maruz kaldığı şiddet, onun bu fi-
kirlerini daha da güçlendirmiş, çocukluğuna kadar uzanan “başı dik ve 
gururlu” karakteri, sonunda onu daha çağdaş ve emellerine ulaşabileceği 
bir okul olan Askeri Rüştiye’ye sürüklemiştir.7 

Mustafa Kemal, Rüştiye’yi bitirdikten sonra, 1895’te Makedonya’ya 
bağlı Manastır Askeri İdadisi’ne girmiştir. O dönemde, Makedonya, kala-
balık bir subay asker topluluğunun bulunduğu, çeşitli Balkan ulusları-
nın ulusçuluk hareketlerinin etkili olduğu, askeri ve mülki bir merkez-
dir. Okulda tanıdığı İttihat ve Terakki’nin gelecekteki ünlü hatibi Ömer 
Naci’nin Mustafa Kemal’in fikrî gelişiminde önemli etkisi olmuştur. 
Onun aracılığı ile edebiyat ve güzel konuşma sanatıyla ilgilenmeye başla-
mıştır.8 

Mustafa Kemal’in, ilk devrimci düşünceleri ve eylemleri Manastır As-
keri İdadisi’nde filizlenmeye başlamıştır. Burada, sonradan sürekli işbir-
liği yapacağı Nuri (Conker), Salih (Bozok), Esat (Bulca) gibi arkadaşlarıy-
la ilişkilerini geliştirmiştir.9 İdadi bitiminde ise, 14 Mart 1899’da, İstan-
bul’da, Harp Okulu’nun piyade sınıfına yazılmıştır.  

Böylece, ilk kez Makedonya’dan ayrılmakta, imparatorluğun hareketli 
başkenti İstanbul’u tanımış olmaktadır. Mustafa Kemal, bu dönemde bi-
linçli olarak kendini hazırlamıştır. Siyasal düşünceleri Harbiye yıllarında 
olgunlaşacaktır. 

Askerlik yaşamı boyunca Osmanlı Devleti’nin çok değişik yörelerinde 
görev yapması, Mustafa Kemal’in ülkeyi ve halkını çok iyi tanımasını 
sağlamıştır. Ayrıca, bu görevleri sırasında gösterdiği başarılarıyla da 
kendi karizmasını oluşturmuştur. Askerlik yaşamının çoğu savaşlarla 
geçmiş, bu da kendisinde geniş bir deneyim birikimine yol açmıştır. En 
                                                           
5 Suat İlhan, “a.g.m.”, s. 279. 
6 Suat İlhan, “a.g.m.”, s. 285. 
7 Niyazi Berkes, Atatürk ve Devrimler, Adam Yayınları, İstanbul, 1982, s. 82. 
8 Ali Kılıç, Atatürk Hususiyetleri, Sel Yayınları, İstanbul, 1955, s. 201; Lord Kinross, Ata-
türk-Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Sander Yayınları, IX. Baskı, İstanbul, 1984, s. 36. 
9 Emre Kongar, Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk, Remzi Kitabevi, İstanbul, 
1993, s. 161. 
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yoğun anlarında bile okuma alışkanlığını yitirmemiş ve okuduklarından 
notlar almıştır.10 

Askerlik yaşamı içindeki görevleri sırasında, Anadolu’nun yanı sıra 
bugünkü Türkiye sınırları dışında kalan Osmanlı topraklarında görev 
yapması ve o bölgelerin halklarıyla olan yoğun ilişkileri, Mustafa Kemal’e 
olaylara daha farklı bakabilme genişliği de kazandırmıştır. Osmanlı’nın 
kendi egemenliği altındaki halklar içindeki yerini ve konumunu merke-
zin dışında inceleyebilme olanağı, Türk Devrimi’nin daha gerçekçi hedef-
lere oturtulmasında önemli bir etken olmuştur.11 

Fransız Devrimi’nin Atatürk’ün Fikir Hayatındaki Etkisi 

Mustafa Kemal, çok önemli bir dönemde dünyaya gelmiştir. Fransız 
Devrimi’nin temel ilkeleri olan insan hakları, özgürlük, bağımsızlık ve 
ulusallık gibi kavramlar önce Avrupa’yı etkilemiş, arkadan da Asya’ya 
yayılarak Osmanlı İmparatorluğu’nun parçalanıp çöküşünün hızlandığı 
bir dönem olmuştur. 

Mustafa Kemal, yönetimin tüm yasaklarına rağmen öğrencilik yılla-
rında Fransız Devrimi hakkında ilk bilgileri edinmiş, sonraları, ilgi alanı-
nın genişliği, okuma zevki ve öğrendiği yabancı dil sayesinde dünyada 
olan bitenleri, dönemin başlıca düşünce akımlarını ana çizgileriyle de ol-
sa izleme olanağına kavuşmuştur.12 

Atatürk’ün düşünce ve eylemlerinde Fransız Devrimi’nin payı olduğu 
kuşkusuzdur. 8 Mart 1928 günü Hâkimiyet-i Milliye Gazetesi’nde yayın-
lanan demecinde Fransa Devrimi’nin önemini şu sözlerle vurgulamıştır: 

“Fransız İhtilali bütün dünyada özgürlük düşüncesini yaymıştır ve 

bu düşüncenin bu gün de esas kaynağı bulunmaktadır. Fakat o ta-

rihten bu yana insanlık ilerlemiştir. Türk demokrasisi, Fransa İhtila-

li’nin açtığı yolu izlemiş, fakat kendine özgü, belirgin nitelikte geliş-

miştir. Çünkü her ulus, devrimini, toplumsal ortamının baskılarına ve 

gereksinimlerine bağlı olarak şekillendirmiştir.”13 

Atatürk’ün, bireysel özgürlük anlayışının başlıca belgesi olan 1789 
Fransız İnsan ve Vatandaş Hakları Beyannamesi’nden esinlendiği bu 
belgede yer alan birçok esasa ve özellikle milli mücadelenin ilk dönemle-
rinden başlayarak 1924 anayasasına kadar uzanan süreçte sahip çıktığı 
prensiplere dikkat edildiğinde kolaylıkla ortaya çıkan bir realitedir.14 
                                                           
10 Lord Kinross, a.g.e., s. 262. 
11 Atatürk’ün Hatıra Defteri, s. 72. 
12 Şerafettin Turan, Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler, Kitaplar, 
Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s. 3. 
13 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınları, C. 
III, 4. Baskı, Ankara, 1989, s. 120. 
14 İsmet Giritli, Atatürkçülük İdeolojisi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yayınla-
rı, Ankara, 1988, s. 5. 
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Atatürk’ün Fikir Hayatını Etkileyen Kişiler 

Atatürk’ün, Fransız Devrimi’nin fikrî hazırlayıcıları arasında üzerinde 
en çok durduğu, eserlerini okuduğu ve kendi düşünce ağının oluşmasında 
en çok yararlandığı düşünürlerin başında J.J. Rousseau gelmektedir. 

Atatürk, daha okul çağında Rousseau’yu okumuştur. Atatürk için 
Rousseau bireysel açıdan özgürlükçü, politik açıdan da Cumhuriyetçi bir 
fikir önderidir. Rousseau’nun tüm eserlerini incelediğini 1 Aralık 1921’de 
TBMM kürsüsünden şu şekilde açıklamıştır: 

“Bu Meşrutiyet kuramlarını bulan en büyük filozofların, bu kuramları 

kurmak için çalıştıkları esasları inceledim, bunların içeriğini anlama-

ya çalıştım. Benim gördüğüm şudur: Düşünmüşler ve nasıl yapalım 

da bu zorba kuvvet, o toplumsal ve ulusal iradenin aşağısında kala-

bilsin ya da sıfıra ulaşabilsin diyorlar. Bunu başaramamak yüzün-

den büyük ve derin bir ıstırap duyuyorlar. J.J. Rousseau’yu baştan 

sona kadar okuyunuz! Ben bunu okuduğum vakit, gerçek olduğuna 

inandığım, bu kitap sahibinde iki esas gördüm. Birisi bu ıstırap, diğeri 

bir cinnettir. Merak ettim, özel durumunu inceledim. Anladım ki bu 

adam mecnun idi ve cinnet durumunda bu eserini yazmıştır. Dolayısıyla 

çok ve pek çok dayandığımız bu kuram böyle bir dimağın ürünüdür.”15  

Atatürk, ayrıca, Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi”ni çok dikkatli 
okumuş ve incelemiştir. 

Mustafa Kemal, Montesquieu’nün “Kanunların Ruhu” adlı kitabını 
dikkatle incelemiştir. Bu kitap, toplumsal, siyasal ve dinsel kurumları 
mutlakiyetçi rejimlerin itibarını sarsacak şekilde eleştiriye tabi tutmuş, 
“hükümdarların, yetkilerini Tanrı’dan aldıkları” tezini çürütmeye çalış-
mıştır. Bu kitap, daha sonra Cumhuriyetin ilk yılında Türkçeye çevrilmiş 
ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılmıştır. 

Mustafa Kemal, yoğun biçimde etkisi altında kaldığı Durkheim’ın top-
lumsal iş bölümü ve ahlak içeren iki ana yapıtını Cumhuriyetin ilk yılla-
rında Türkçeye çevirttirmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı eliyle basılmasını sağ-
lamıştır. Bununla birlikte Durkheim’ın kimi yapıtlarının Fransızca asılları-
nı okumayı da ihmal etmemiştir. 1932 Ağustos’unda Dolmabahçe Sara-
yı’nda bulunan kitaplığından Durkheim’in kitaplarını getirtip incelemiştir.16 

Atatürk’ün toplumsal ve devrimci görüşlerinin oluşmasında Şehben-
der-zade Filibeli Ahmet Hilmi’nin etkisi görülmektedir. Ahmet Hilmi, Hik-
met gazetesinin sahibi, Tasvir gazetesinin yazarı ve Cemiyet-i Tedrisiye-i 
İslamiye üyesidir. 

Atatürk’ün, Ahmet Hilmi’nin kitaplarını dikkatle okuduğu, yazarın, 
“Allah’ı İnkâr Mümkün müdür?” ve “İslam Tarihi” adlı kitaplarını çok iyi 
                                                           
15 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, s. 231. 
16 Şerafettin Turan, a.g.e., s. 21. 
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incelediği önemli bir husustur. Ahmet Hilmi, eserlerinde, Osmanlı toplu-
munun, “Ortaçağ hayatından” çağdaş yaşama geçmek zorunda olduğu-
nu ileri sürmüş ve ilerlemeye engel nedenleri iki gruba toplamıştır. Bunu 
da ilerlemeye düşmanlık, gelişme düşüncesine karşı cahilce tutuculuk, 
çok zorunlu gereksinmeleri değerlendirememekten doğan durağanlığı 
sevmek, derinliğe inmeyen bir taklitçilik ve yüzeysel bilgi ile yetinmek 
olarak özetlemiştir. 

Aynı zamanda iyi bir özgürlükçü olan Ahmet Hilmi, özgürlüğü, in-
sanlığın temel koşullarından biri olarak değerlendirmiştir. Atatürk’ün, 
yazarın kimi görüşlerini paylaştığını ve onları değişik şekillerde kullan-
dığını görmekteyiz. Genel anlamda bakıldığında, Atatürk ile Ahmet Hil-
mi arasında düşünce ve uygulama bakımından bir uyum görülmekte-
dir.17 

Atatürk, gençlik yıllarında birçok Türk gencinin okuduğu ve etkisinde 
kaldığı üç büyük Türk şairinden etkilenmiştir: “Vatan” ve “Özgürlük” 
kavramlarını yeni kuşaklara aşılamış olan Namık Kemal, Osmanlılık ye-
rine Türklüğü ve Türk duygusunu dile getiren M. Emin (Yurdakul), zor-
balığa karşı direnip insanlığa yükselmeye yönelen Tevfik Fikret... Öğren-
cilik yıllarında sınıf arkadaşları Ali Fuat (Cebesoy) ve Asım (Gündüz) 
Beyler gibi söz konusu isimlerin eserlerini nasıl gizlice okuduğunu ve 
Namık Kemal’i “Türk Ulusunun yüzyıllardan beri beklediği sesi olarak de-
ğerlendirdiğini” anlatmaktadır.18 

Ziya Gökalp, Türk düşünce tarihinin önde gelen isimlerindendir. Türk 
sosyolojisinin gelişim sürecindeki katkılarının yanında Osmanlı İmpara-
torluğu’nun çöküşü ve yeni bir Türk Devleti’nin kuruluş yıllarında, baş-
ka bir deyişle tarihimizin en önemli bir döneminde, ulusal sorunlar üze-
rinde düşünmüş ve bu sorunlara çözümler aramıştır.19 

Özellikle 1923 yılında basılan “Türkçülüğün Esasları” isimli kitabında, 
Cumhuriyetin temel ideolojisini görmek mümkündür. Tarihin akışı ile 
Ziya Gökalp’in düşünceleri arasında tam bir uyum vardır. Mustafa Ke-
mal, İstiklal Savaşı’nı kazanırken, “Milli İrade” kavramına dayanır. Yeni 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temel felsefesi milliyetçiliktir. Milliyetçilik fikri 
karşısında İslam ittihadı da, soyut insaniyetçilik de tarihe karışır. Ata-
türk, milli dil, milli tarih, milli kültür ve milli sanatı geliştirmek için bir-
çok müesseseler kurar. Gökalp’ın yazılarındaki soyut fikirler, Atatürk 
devrinde gerçekleşir ve en iyi sonuçlarını verir.20 
                                                           
17 Şerafettin Turan, a.g.e., s. 22-23. 
18 Asım Gündüz, Hatıralarım, (Editör: İhsan Ilgar), İstanbul, 1973, s. 15; Leman Şenalp, 
“Atatürk’te Okuma Tutkusu”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. V, Mart, Sayı: 14, s. 
369-370; Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 30. 
19 Baykan Sezer, “Ziya Gökalp ve Durkheim”, 60. Yılında Ziya Gökalp, İstanbul Üniversitesi 
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul, 1986, s. 19. 
20 Mehmet Kaplan, “Ziya Gökalp’in Düşünce Sistemi İçinde Kültür Kavramının Yeri”, 60. Yı-
lında Ziya Gökalp, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınla-
rı, İstanbul, 1986, s. 18. 
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Atatürk’ün inkılâp hareketleri ile Gökalp’in düşünceleri arasında te-
mel noktalar vardır. Her ikisinin de istediği Türk toplumunun batılılaş-
ması, çağdaşlaşmasıdır. Her ikisi de Batı Avrupa toplumlarında oluşan 
hukuk, siyaset, eğitim, teknik gibi kurumların alınarak çağdaş, medeni-
yetler seviyesine gelinebileceğini savunmuşlardır. 

Atatürk ile Ziya Gökalp’in Türkçenin sadeleştirilmesi ve yabancı dille-
rin boyunduruğundan kurtulması yolundaki fikirleri de birbirleriyle ör-
tüşmektedir. Ayrıca her ikisi de tam bağımsızlıktan yanadır. Gerek Gö-
kalp gerekse Atatürk’te bağımsızlık ilkesi diğer düşüncelerin temelini 
oluşturmaktadır. Her ikisi de bağımsızlık, siyasal ve ekonomik yönüyle 
bir bütündür. 

Atatürk, pozitivist görüşleri açısından da Ziya Gökalp’ten etkilenmiş-
tir. Her ikisinin de tarih bilimi, milli tarih anlayışı, tarih bilinci konusun-
da görüşü ortaktır. Milli birliğin doğmasında ve ülkü birliğinin meydana 
gelmesinde en önemli etken tarihtir. Atatürk bu amaçla daha sonra Türk 
Tarih Kurumu’nu kurmuştur.21 

Sonuç olarak tarihte iz bırakmış bu düşünürler, bir yandan modern 
devlet biçimlerini, diğer yandan bireylerin doğuştan var olan vazgeçilmez 
kişilik haklarını, Cumhuriyet ve Demokrasi rejimlerinin koşulları olarak 
önerirken ön planda tutulması düşüncesini ısrarla vurgulamışlardır. Ay-
rıca, Cumhuriyet ve Demokrasi’nin insan doğasına en uygun sistem ol-
duğunda birleşmişlerdir.22 

Atatürk, öğrenim yılları boyunca her insanın düşünce yapısının olu-
şumunda etkisi olan öğretmenlerinden etkilenmiştir. 

1894’te Selanik Mülkiye Rüştiyesi’ne giren Mustafa Kemal burada 
tahsilini tamamlama imkânını bulamamıştır. Bu okulda tanık olduğu 
bağnazlık ve şiddet Mustafa Kemal’i okuldan uzaklaştırmış ve batıya dö-
nük bir eğitim ve öğretim reformu yapılması yönündeki ilk tasavvurlarını 
şekillendirmiştir.23 

Selanik Rüştiyesi’nde Fransızca öğretmeni olan Yüzbaşı Nakiyüddin 
(Yücekök) Mustafa Kemal’e Fransızcanın ilk bilgilerini öğretmekle yetin-
meyip ülkenin ve toplumun geleceği hakkında ilk düşünceleri de aşıla-
yan öğretmeni olmuştur.24 

Manastır İdadisi’nde milliyetçi tarih hocası Kolağası Mehmet Tevfik 
Bey, Mustafa Kemal’in Türk tarihine merak sarmasında başlıca rol oyna-
mıştır. Hocası Tevfik Bey’e minnet borcu olduğunu dile getiren Atatürk, 
                                                           
21 Erol Cihan, “Atatürk İnkılabı İle Ziya Gökalp Arasında Ortak Olan, Olmayan Noktalar”, 
60. Yılında Ziya Gökalp, İstanbul Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Ya-
yınları, İstanbul, 1986, s. 33-36. 
22 Bahir Mazhar Üreten, Kemalizm Çağdaş Devlet-Çağdaş Toplum, İstanbul, 1998, s. 32; 
Lord Kinross, a.g.e., s. 37. 
23 Hamza Eroğlu, Atatürk Hayatı ve Üstün Kişiliği, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1994, s. 4. 
24 Şerafettin Turan, a.g.e., s. 20. 
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ileride Türk Milleti’nin kaderini tayin ederken, tarih biliminden yararla-
nacak, Türk Milleti’nin tarihi zenginliğini tarih devrimi ile ortaya koya-
caktır.25 

Manastır İdadisi’nde tanıştığı arkadaşı Ömer Naci, Mustafa Kemal’i 
çok etkilemiş ancak yörüngesinden oynatamamıştır: 

“Eğer hitabet hocamız Albay Mehmet Asım Efendi imdadıma yetişme-

miş olsaydı ben de şair olacaktım. Çünkü hevesim vardı. Asım Efendi 

bir gün beni çağırdı. Bak oğlum dedi, şiiri filan bırak. Bu iş senin iyi 

bir asker olmana mani olur. Diğer hocalarınla da konuştum. Onlar da 

benim gibi düşünüyorlar. Sen Naci’ye bakma o hayalperest bir çocuk, 

ileride belki iyi bir şair ve hatip olabilir, fakat askerlik mesleğinde ka-

tiyen yükselemez. Hocamın ne kadar haklı olduğunun hadiseler is-

pat etti, çok arzu ettiği halde Naci erkânı harp zabiti olamadı.”26 

Ancak Mustafa Kemal bu yıllarda başarılı bir öğrenci olmasına rağmen, 
Fransızcada zorlanmaktaydı. Tatillerde özel kurslara katılmış, Frere Rod-
riques’ten aldığı derslerle Fransızcasını ilerletmiştir. 

Atatürk’ün Fikir Hayatını Etkileyen Bazı Olaylar ve Okuma  
Tutkusu 

Atatürk’ün hayatı boyunca karşılaştığı bazı olaylar, onun geleceğe dö-
nük düşüncelerini oluşturmuş ve kuvvetlendirmiştir. Bu olaylardan son-
ra sık sık vurgulanan ikisini aktaracağım. 

Şam’daki bir garnizonda kavga eden biri Türk diğeri Arap iki eri sor-
gulayan nöbetçi subayın, kimin haklı olduğunu araştırmadan “Sen kim 
oluyorsun da, kavm-i necipten olan birisine hakaret ediyorsun!” diye Türk 
erini aşağılaması Mustafa Kemal’de İmparatorluk içerisindeki üstün ka-
vim anlayışına karşı büyük bir tepki doğurmuş, Türklük duygularını 
kamçılamıştır. 

Diğer bir olay ise 1910’da Picardie manevralarına giderken, başında 
kırmızı fes bulunan arkadaşı Binbaşı Selahattin’le Belgrad İstasyonu’nda 
alay edilmesidir. Bu olay, Mustafa Kemal’de ulusal hiçbir yönü olmayıp 
II. Mahmut döneminde giydirilmiş olan fese karşı olumsuz bir tutum ya-
ratmış ve Cumhuriyet döneminde şapka giyilmesinin psikolojik temelini 
oluşturmuştur.27 

Atatürk’ün yüzyılımızın önde gelen kişileri arasında yer almasında, 
kuşkusuz askeri dehası, devlet adamlığı yanında bir fikir adamı olması-
nın da büyük payı vardır.28 
                                                           
25 Hamza Eroğlu, a.g.e., s. 5. 
26 Ali Fuat Cebesoy, a.g.e., s. 8. 
27 Şerafettin Turan, a.g.e., s. 4. 
28 Leman Şenalp, “a.g.m.”, s. 369. 
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Prof. Dr. Enver Ziya Karal, Atatürk’ün kitap okuma tutkusu hakkın-
da şunları yazmıştır: 

“Atatürk’ün tükenmez enerjisinin ilk aşaması, yetişme tarzında görü-

lür. Kendi çabası ile Fransızca öğrenmiş ve bu dilde yazılmış askerlik 

eğitimi ile ilgili olduğu kadar siyaset, hukuk ve edebiyat üzerine ya-

zılmış eserlerini de okumuştur. Atatürk’te okuma, öğrenme merakı 

hayatı boyunca sürecektir.”29 

1914 yılında Anafartalar Komutanı olarak Çanakkale Savaşı’na katı-
lan Mustafa Kemal, cephede bile okumaktan vazgeçmemiştir. Kurtuluş 
Savaşı yıllarında da okumaya devam etmiş ve daha çok İslam Tarihi ile 
ilgili kitaplar okumuştur. 

Halide Edip Adıvar, Kurtuluş Savaşı’nı anlatan kitabında Atatürk’ün 
kitap okumasını şu şekilde anlatmıştır. “…Önüne İslam tarihinin ilk say-
faları, yani demokrasiye en yakın olan, yirmi dört seneyi ihtiva eden kısmı 
okuyordu. Emeviye Hükümeti’nin kudretli nüfuzunu tetkik ederken, belki 
Ankara’daki din unsurlarını nasıl elde edeceğini düşünüyordu.”30 Mustafa 
Kemal, Cumhuriyet’in ilanından sonra daha çok kitap okuma imkânı 
bulmuştur. O’nun, Cumhuriyet’in ilanından sonra, hangi konularda, ne 
gibi eserler okuduğunu gösteren en güvenilir kaynak eser, Atatürk’ün 
özel kütüphanesinin kataloğudur. Bu katalog, aynı zamanda kendisinin 
eşsiz bir kumandan ve devlet başkanı kişiliği yanında, bir fikir ve kültür 
adamı olduğunu göstermesi bakımından da çok önemlidir. 

Atatürk’ün özel kütüphanesinin koleksiyonları arasında en geniş yeri 
tarih kitapları almaktadır. Atatürk’te daha askeri lisede iken başlayan 
bu merak ve ilgi giderek artmıştır. Özellikle Türk ve İslam Tarihi konula-
rında, Leon Cahun, De Guignes, Leon Caetani, Barthold, Wells gibi ta-
nınmış yabancı yazarlar kadar, Mustafa Celalettin, Aşıkpaşazade, Peçevi, 
Hoca Sadeddin, Ahmet Refik, Rıza Nur gibi Türk yazarlarının eserlerini 
de dikkatle incelemiştir. Kısacası, Atatürk’ün o güne kadar yazılmış olan 
tarih kitaplarının hemen hemen tümünü okuduğunu görmekteyiz. Nite-
kim, bu engin tarih bilgisinden, hayatının çeşitli dönemlerinde büyük öl-
çüde faydalanmıştır. Konuşmalarında tarihten verdiği örnekler, bazen 
milli bir heyecan kaynağı, bazen de bilimsel bir tartışma konusu olmuş-
tur. Atatürk’ün bu geniş tarih bilgisi, Türk tarihini başlangıcından itiba-
ren ortaya çıkarmayı amaç edinen bir tarih tezine ve tarih çalışmalarına 
yol açmıştır. Bu çalışmaların bilimsel yöntemlerle sürekli olarak yapıla-
bilmesi için de Türk Tarih Kurumu’nu kurmuştur.31 

Atatürk’ün yoğun okuma ve çalışma alanlarından bir diğeri Türk Dili 
üzerinedir. Türk Dili’ni yabancı dillerden alınmış olan sözcüklerden kur-
                                                           
29 Enver Ziya Karal, “İnsan Olarak Atatürk”, Türk Dili Dergisi, Sayı: 256, 1968, s. 89. 
30 Halide Edip Adıvar, Türk’ün Ateşle İmtihanı, İstanbul, 1962, s. 146. 
31 Leman Şenalp, “a.g.m.”, s. 373. 
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tarıp arı bir Türkçeye kavuşturmak ve Türk Dili üzerine ciddi araştırma-
lar yapılması amacıyla Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur. Her iki kuru-
mun çalışmalarıyla, ömrünün sonuna kadar ilgilenmiştir.32 

Afet İnan, Atatürk’ün okuma tutkusu hakkında şunları yazmıştır: 

“Atatürk’ün entelektüel hayatı daima mevcut olmuştur. Zevk için oku-

muş, bilgi edinmek için okumuş ve nihayet siyasi nutuklarında ve 

yazılarında kaynak olması için okumuştur. Velhasıl, kitap hangi ko-

nuda olursa olsun, Atatürk’ün hayatında iyi ve öğretici kitabın yeri 

daima büyük olmuştur.”33 

Sonuç 

Mustafa Kemal Atatürk, Osmanlı Devleti’nin dış etkilere en fazla açık 
olan kozmopolit şehri Selanik’te doğmuş ve yetişmiştir. Batının artan 
ekonomik nüfuzunun etkisi, en çok bu bölgede hissedilmiş, Hristiyan 
ulusların başkaldırması, büyük devletlerin nüfuz ve yayılma politikası en 
yoğun biçimde yine bu bölgede kendini göstermiştir. Bu da Atatürk’ün 
yetişmesine yön veren etkenlerin başında gelmiştir. 

Hayatının ileri döneminde aldığı askeri eğitimin, Atatürk’ün başarılı 
sonuçlar almasında, çağdaş dünya görüşü ile idealist karakter ve dü-
şünce yapısına ulaşmasında büyük etkisi olmuştur. Askerlikten sosyolo-
jiye, psikolojiden felsefeye, ekonomiden siyaset bilimine kadar uzanan ilgi 
alanının genişliği, okuduğu kitaplar, etkilendiği düşünürler Atatürk’ün 
fikrî gelişimini sağlamıştır. 

Atatürk’ü dönemin diğer insanlarından ayıran en büyük fark ilgi ala-
nının genişliği ve okuma tutkusunun yanı sıra kendi kendini yetiştirmesi 
ve salt bir olayın ya da düşünce akımının takipçisi olmayıp, değişik gö-
rüş ve düşüncelerden kendine özgü bir bileşkeye ulaşmış olmasıdır. So-
nuç olarak Mustafa Kemal Atatürk, üstün zekâsı ve kabiliyeti ile Türk 
tarihinden çıkardığı sonuçlarla Türk Milleti’ni ileri hedeflere ulaştırmış-
tır. Bunu da dâhiyane bir şekilde zaman ve durum ne yapmayı gerektiri-
yorsa o şekilde davranarak adım adım gerçekleştirmiştir. 
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KİTAP TANITMA 

SÖMÜRÜLEN VATAN TÜRKİSTAN 

Doç. Dr. Süleyman DOĞAN* 

Hızırbek Gayretullah, Sömürülen Vatan Türkistan, Töre Devlet Ya-

yınları, 13,5 x 19,5 cm ebadında, Kitap Kağıdı, Karton Kapak, 520 sayfa, 

ISBN: 978-605-640-400-9, İstanbul, 2013. 

“Sömürülen Vatan Türkistan” kitabının büyük bir bölümü Hızırbek Gayretul-
lah Bey’in kişisel deneyimler, gözlemleri ve geçmişte çeşitli yayın organlarında 
yaptığı çalışmaları içermektedir. Bu nedenle öncelikle Hızırbek Bey’i, çalışmanın 
genelini anlamak için, tanıtmakta fayda vardır. Hızırbek Gayretullah 1940 Doğu 
Türkistan’ın Manas ilçesinin Alankı yaylasında dünyaya gelmiştir. 1949 yılında 
ise Çinlilerin Doğu Türkistan’ı işgal etmesi üzerine Türkiye’ye göç etmiştir. Tahsil 
hayatını Türkiye’de tamamlayan Gayretullah, Türkistan davasıyla ilgili çeşitli 
derneklerde ve yayın organlarında çalışmalar gerçekleştirmiştir. Sovyetler Birliği’-
nin yıkılmasının ardından Türkiye’nin bölgede yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri 
ile ilişkilerini geliştirmesinde katkıda bulunmuştur. Moskova, Taşkent, Alma-Ata 
ve Bişkek’te çeşitli etkinliklere katılan Gayretullah günümüzde halen 14 Eylül 
2004’te sürgünde kurulan Doğu Türkistan Hükümeti’nin Başbakan Yardımcısıdır. 

Kitabın konusu, Türklerin diyarı olan Türkistan’ın işgal edilmeden önceki tarihi 
ve işgal sonrası bu coğrafyada Türklerin maruz kaldığı olaylardır. Bu bağlamda ya-
zar öncelikle Türkistan’ı bizlere coğrafi, iktisadi ve tarihi açıdan tanıtmaktadır. Ar-
dından Çin ve Sovyetler tarafından bölgenin işgalini ve bu işgalin ardından Enver 
Paşa’dan Doğu Türkistan’da Osman Batur’a kadar pek çok kahramanın bölgede 
verdiği özgürlük mücadelesi anlatılmaktadır. Gayretullah, kitabın ilk bölümünde 
bizlere Türkistan’ı kapsamlı bir şekilde her yönüyle tanıtmakta ve daha sonraki bö-
lümlerde ele aldığı tartışmaları takip etmemizi kolaylaştırmaktadır. 

İkinci bölümde ise yazar, “Anavatan Dışına Göç Etmiş Aileleri Birleştirme, Ka-
yıp Akrabaları Buluşturma ve Bu Hususta Medeni İlişkileri Geliştirme” adındaki bir 
dernekten aldığı davet üzerine 1979 yılında Kazakistan’a yaptığı geziyi anlatmak-
tadır. Bu bölümde yazarın samimi bir şekilde aktardığı anılarını okurken dolaylı 
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olarak pek çok konu hakkında bilgi edinilebilmektedir. Öncelikle bu anılarda So-
ğuk Savaş’ın getirdiği gergin siyasi ilişkiler görülebilmektedir. Siyasi gerginlikten 
dolayı yazar Sovyetlere gitme konusunda kararsızdır. Ancak gidiş kararıyla birlik-
te Moskova ve Kazakistan’ın Alma-Ata şehirleri ile ilgili gözlemleri kitapta payla-
şılmaktadır. Bu gözlemler, siyasi konular kadar şehirlerdeki semboller ve sosyo-
ekonomik yapı gibi konuları da içermektedir. Ardından Türk içkisi kımız gibi ye-
rel lezzetler (Yazar kımızı keyif verici bir içecek olarak değil, sağlıklı bir içecek ola-
rak nedenleriyle birlikte tanıtmaktadır) ve Ahmet Yesevi Dergâhı gibi Türkistan’-
da bulunan önemli yerler hakkında bilgi verilmektedir. Bu bölümün sonunda 
belki de doğduğu yurdu terk edip Türkiye’ye sığınan her Türk’ün yaşadığı duygu-
sal bir durum aktarılmaktadır. Hızırbek Gayretullah, Kazakistan’da bir bayram 
sabahında camide tesadüfen karşılaştığı dayısıyla anısını anlatarak kendisiyle 
benzer kaderleri yaşayan ırkdaşlarının duygularına tercüman olmuştur. 

Bir sonraki bölümde yazarın 25 farklı dergi ve gazetede yazdığı 147 makale 
yer almaktadır. Kitapta bu makalelerin tasnifi yer aldıkları dergi ve gazetelere gö-
re yapılmıştır. Dolayısıyla makaleler tarihsel gelişmelere göre sıralanmamıştır. 
Makalelerin hepsi yazarın Türkistan ile ilgili ele aldığı çalışmalardır. Bu makalele-
ri okuyarak Türkistan ile ilgili kapsamlı bilgiler elde edilebilir. Makaleleri tek tek 
incelemek yerine genel olarak neler içerdiği söylemek burada daha faydalı olacak-
tır. En önemli konular, yazarın Komünizm ile birlikte Sovyetler ve Çin ile ilgili fi-
kirlerini ve bilgilerini paylaştığı makalelerde bulunmaktadır. Buradan elde edilen 
bilgilerle her iki ülkenin belli bir ideolojinin değil, kendi çıkarları peşinden gittik-
leri ve bu uğurda bölgedeki Türk milletini yok ederek emperyalist emellerinin pe-
şinden gittikleri görülmektedir. Yazar bölgede bulunan Türk milletini alt gruplara 
bölerek nasıl ayrıştırdığını ve birbirine düşman etmeye çalıştığını detaylı bir şekil-
de göstererek tezini desteklemiştir. Bu makalelerde ele alınan önemli konulardan 
biri de Türklerin özgürlük mücadelesi veren önderleri ile ilgilidir. Zaman zaman 
umutsuzluğa düşmüş mazlum milletlerin kendilerine yeniden hedef çizmeleri için 
örnek alacakları önderleri tanımak önemlidir. Bu çalışmadaki makalelerde Şerif 
Han Töre, Osman Batur ve İsa Yusuf Alptekin gibi önemli dava insanları hakkın-
dan bilgiler verilmiştir. Bu makalelerde dikkat çeken bir diğer husus, yazarın 
Türklerin yaşadığı bölgeler hakkında bilgi vermeye ve o bölgeleri okurlara tanıtma 
çabasıdır. Türkistan’ın kültürel olarak önemli Türklük merkezi diyebileceğimiz 
şehirlerin yanı sıra Kerkük, Keşmir ve Kosova gibi Türklerin yaşadığı bölgeler 
hakkında da bu makalelerden bilgi sahibi olunabilmektedir. 

Türkistan’da yaşam, kültür ve sosyal yapı bu makalelerde dikkat çeken diğer 
konulardır. Türkistan’da yaşamın önemli bir parçası olan atlar ile ilgili bilgiler 
herkesin ilgisini çekebilecek bir şekilde anlatılmıştır. Bunu dışında Türkistan 
bölgesine matbaanın gelmesi ve ilk Türkçe yayınlar ile bilgiler bölgedeki kültürel 
faaliyetler hakkında bilgi vermektedir. Yine bu makalelerde yer alan sözlük bö-
lümleri kitaba renk katmaktadır. 

Kitabın en sonunda Hızırbek Gayretullah Bey’in çeşitli açıklamaları ve Türki-
ye’de yürüttüğü dernek faaliyetleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Kitabın büyük 
bir kısmı yazarın kişisel bilgileri, deneyimleri, gözlemleri ve fikirlerinden oluş-
maktadır. Hızırbek Gayretullah, bilgi birikimini eyleme döken Türkistan’ın önemli 
bir entelektüelidir. Bu nedenle kitabı okuyanlar, yazarın gözüyle Türkistan’ın ya-
kın tarihine birçok yönüyle tanıklık edecektir. Yalın ve samimi bir dille olayları 
aktaran “Sömürülen Vatan Türkistan” kitabını okurken hüzünlenseler de okurla-
ra tavsiye ediyorum. 

240


	Sayfa 1



