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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 oriji-

nallerinin yüksek yoğunlukta taranmış “jpeg” formlarının veya kaliteli fotoğraflarının gönderilmesi şarttır.

7. Yazıların bilimsel sorumluluğu yazarlarına âittir.

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

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 ba sım 

yılı tercih edilebilir.

Örnek: Muhsin Kadıoğlu, Turan Yolunda Macaristan İzlenimleri ve Turancılık, Türk Dünyası Araştırmala-

rı Vakfı Yayını, İstanbul, 2014, s. 57.

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

esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır.

Örnek: ÇANDARLIOĞLU, Gülçin: “Türk Tarihinde Andronovo Kültürü”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 

Sayı: 216, Yıl: 37, Cilt: 110, Mayıs-Haziran 2015, s. 9-18.

ISSN: 0255-0644

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

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

Prof. Dr. Salih AYNURAL*

Öz

Türkiye çok büyük bir coğrafyayı etkileyebilecek potansiyele sahip bir 
ülkedir. Sadece 200 milyondan fazla Türk kökenlinin yaşadığı yerler 15 
milyon kilometrekarenin üzerindedir. Ancak bu potansiyeli kullanmanın 
tek yolu güçlü bir Türkiye’den geçmektedir. Bu sebeple emperyalist ülke-
lerin gözü her zaman Türkiye’nin üstündedir. Türkiye ne zaman istikrara 
kavuşur, ekonomik kalkınmaya başlarsa, bu emperyalist devletler devre-
ye girer ve Türkiye’nin önünü kesmek için dolaylı yollardan müdahaleye 
başlarlar. Çünkü bu coğrafyada güçlü bir Türkiye istenmemektedir.

Anahtar kelimeler: Türk Dünyası, Petrol, Doğal Gaz, Parlamento, Nüfus.

Abstract
A Powerful Turkey And A Turkic World

Turkey is a country, which has the potential to effect and influence a 
large geographical area. Just over 200 million of Turkic origin lives in an 
area of 15 million square kilometers. The only way to use this potential is 
through a powerful Turkey. This is the reason why that the eyes of impe-
rialist nations have always been on Turkey. Whenever Turkey is in the 
state of stability, and economic progress, these imperialist nations initiate 
different tactics by intervening to block Turkey’s path. The reason being, a 
powerful Turkey is not wanted in this geography.

Keywords: Turkic World, Oil, Natural Gas, Parliament, Population. 

Giriş

Osmanlı Devleti dağıldıktan ve %90’nın üzerinde topraklarımızı kay-
bettikten sonra, mağlubiyetlerin yarasını sarmak ve yeniden toparlanmak 
üzere, dış siyasette daha içe kapanık bir politika tercih ettik. Ancak bu içe 
kapanıklığı biraz abarttık. Orta öğretim tarih kitaplarında, Etilere, Asur-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 217           Ağustos 2015

* İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü.
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lulara, Lidyalılara ve sairlerine yer verdik, Türk Dünyası’ndan yeterin-
ce bahsetmedik. Türklerin Anadolu’ya, Orta Asya’dan kuraklık sebebiy-
le geldiklerini tekrarlayıp durduk. Bu tezle sanki Türkiye dışında hiçbir 
Türk’ün kalmadığı imajını yarattık. Türkiye haricinde yaşayan Türkleri 
uzun yıllar ihmal ettik. İran’ın, Suriye’nin, Irak’ın bin yıldan fazla Türk 
toprakları olduğunu unuttuk. Dolayısıyla bugün, Türkiye’nin dış dünya-
daki siyasi, kültürel ve ekonomik potansiyelini yeterince takdir edemeyen, 
hemen sınırımızda komşu ülkelerde milyonlarca Türk’ün yaşadığını bil-
meyen genç bir nesille karşı karşıya kaldık. Bu nedenle bu makalemizde, 
güçlü bir Türkiye’nin dünyadaki siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik po-
tansiyeli ve etki alanları üzerinde duracağız.

Türkiye’nin Birinci Etki Alanı

Ekonomik, sosyo-kültürel ve siyasi bakımdan çok güçlü, kendi po-
litikalarını hiçbir endişe duymadan kendisi oluşturan ve uygulayabilen 
bir Türkiye’nin, birinci etki alanı Balkanlar ve Avrupa olacaktır. Bugün 
Bulgaristan’da 800 bin civarında Türk nüfusu yaşamaktadır. Bulgaris-
tan’da yaşayan soydaşlarımız Hak ve Özgürlük Hareketi (HÖH) adı altın-
da oluşturdukları parti ve kazandıkları 38 milletvekili ile Bulgaristan’da 
uzun zamandır hükümet ortağı olarak siyasi yaşamda yerini almıştır.1 
Bulgaristan’da kurulan ikinci Türk Partisi, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi 
de 2014 seçimlerinde 3 milletvekili çıkarmıştır. Makedonya’da 100 binin 
üzerinde Türk vardır ve Makedonya parlamentosunda Türkler her dönem-
de 2-3 milletvekili ile temsil edilmektedir. Kosova’da 50 bin civarında Türk 
hayatını sürdürmektedir. Bu soydaşlarımızın Kosova parlamentosunda 
4 milletvekilleri bulunmaktadır.2 Yunanistan’da özellikle Batı Trakya’da 
150 binden fazla Türk yaşamaktadır. Rodos ve İstanköy adalarında azın-
lık statüsünde olmayan 6 bin civarında Türk vardır. Ayrıca, 1923-26 yıl-
ları arasında Yunanistan ile yapılan mübadelelerde Hristiyan oldukları 
gerekçesiyle Yunanistan’a gönderilen yüz binlerce Karaman Türkü mev-
cuttur. Maalesef bugüne kadar bu Türklerle ilgili yapılan çalışmalar ye-
terli değildir. Bugün Yunanistan parlamentosunda 3 Türk parlamenter 
bulunmaktadır.3 Romanya’da da 100 bine yakın Türk yaşamaktadır. Bu 
Türklerin yarısına yakını Kırım Türkleridir.4 Buradaki Türkler Romanya 
parlamentosunda 2 milletvekili ile temsil edilmektedir. Bununla birlikte 
Bosna Hersek ve Sancak’ta yaşayan Müslümanlar Türkiye’ye kendilerini 
çok yakın görmektedirler. Üstelik Sancaklı Müslümanların bir çoğu ken-
dilerinin Osmanlı döneminde Konya’dan getirilip iskan edilen Türkler ol-

1 Gözde Kılıç Yaşın, “Bulgaristan Seçimleri ve Yeni Kriz Dönemi”, www.21yyte.org/tr/arastir-
ma/balkanlar-ve-kibris-arastirmalari-merkezi, 08.10.2014.
2 www.hurriyet.com.tr/dunya/17269170.asp, 19.10.2014.
3 www.bati-trakya.org/bati/trakya/bati-trakya-haber/bati-trakya-turk-azinliginin-basarisi-3-mil-
letvekili-secildi.html, 20.10.2014.
4 Giray Saynur Bozkurt, “Geçmişten Günümüze Romanya’da Türk Varlığı”, Karadeniz Araş-
tırmaları, Cilt: 5, Sayı: 17, Bahar, 2008, s. 17.

217_Salih_Aynural.indd   2 31.08.2015   12:08:10

10



3SALİH AYNURAL / GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI

duklarına inanmaktadırlar. Büyük çoğunluğu Müslüman olan Arnavutlar 
da Türkiye’ye yakınlık duyan Balkan milletlerinden birisidir. Ayrıca, kö-
kenleri Kuman, Peçenek ve Uz Türklerine dayanan ve Balkanlara Osman-
lılardan önce gelip yerleşen çok sayıda Pomak, Torbeş ve Gora Türkleri 
mevcuttur.5 Yüz elli binin üzerinde olan Torbeşler, Makedonya, Arnavut-
luk ve Kosova’ya dağılmış durumdadır. Yüz binin üzerindeki Pomaklar ise 
Bulgaristan ve Yunanistan’da yaşamaktadır. Genellikle, Kosova’nın Gora 
bölgesinde yaşayan ve bütün Balkan ülkelerine dağılmış olan Goralıların 
nüfusu 40 bin civarındadır. Ayrıca, çoğunluğu Romanya’nın Transilvanya 
(Erdel) bölgesinde, bir kısmı Macaristan’da hayatlarını sürdüren ve kö-
kenleri Tokuz-Oguz6 Türklerine dayandırılan 800 bin civarında Sekelleri 
unutmamak gerekir. Bu ifade ettiklerimizle birlikte Balkanların beş yüz 
küsur sene egemenliğimiz altında kaldığını da düşünürsek, güçlü bir Tür-
kiye’nin Balkan ülkeleri ile ilişkilerinin en üst düzeyde olmaması müm-
kün değildir.

Avrupa ülkeleri arasında Macaristan’a ayrı bir yer açmak gerekir. 
Çünkü Macarlar Turani bir halktır. Bugün Macaristan’da Atilla ismi çok 
yaygındır. Kendilerini Atilla’nın torunu sayarlar7 ve Türklerle aynı etnik 
kökene sahiptirler. Ayrıca, Macaristan 162 yıl Osmanlıların egemenliği 
altında kalmıştır. Macaristan’da 1980’li yıllara kadar Turan Dergisi yayın-
lanmıştır. Hala Macaristan’da Turan Vakfı vardır ve bu vakıf kanalıyla ilki 
2007’de Kazakistan’da gerçekleştirilen, daha sonra 2008 yılından itibaren 
her iki yılda bir Macaristan’da yapılmaya başlanan ve üç gün süren Tu-
ran Kurultayı’na, Türk Dünyası’ndan birçok ülke ve topluluğun yanı sıra 
Güney Kore ve Japonya’dan da katılım olmaktadır.8 Macaristan’da 2003 
yılında kurulan Jobbik Partisi de Turan idealine sempatiyle bakan bir 
partidir ve 2010 seçimlerinde %16.67 oy oranıyla üçüncü büyük parti ol-
muştur. Bu parti, Ermenilerin Karabağ Hocalı’da yaptıkları katliamı Ma-
caristan parlamentosuna taşımıştır. Bu partinin lideri Gabor Vona her fır-
satta kendilerinin Türklerle aynı kökenden geldiklerini dile getirmektedir. 
Ayrıca, Macaristan’da sayıları yüz binlere varan Kuman Türkleri vardır. 
Bu Türkler daha çok Macaristan’ın Küçük ve Büyük Kumanya bölgele-
rinde yaşamakta ve halen kendilerini Kuman olarak tanımlamaktadırlar. 
Kısacası Macar halkı Türklere sempati ile bakmaktadır. Aynı şekilde Fin-
liler ve Estonlar da Turani halklardandır. Macarlar, Finliler ve Estonlar, 
Türkler gibi Ural-Altay dil gurubuna dahildir. Bugün, 1870-1930 yılları 

5 Halim Çavuşoğlu, “Yugoslavya-Makedonya’dan Türkiye’ye 1952-67 ‘Kitlesel’ Göçü ve Bur-
sa’daki Göçmen Kesimi”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 10, (Yaz, 2010), s. 115; Ahmet Akgün, 
“Bulgaristan’da Asimilasyon ve ‘Zavallı Pomaklar’ Adlı Bir Risale”, sbe.balikesir.edu.tr/dergi/
edergi/c8s13/makale/c8s13m1.pdf, 19.10.2014, s. 8.
6 Saadettin Gömeç, “İslam Öncesi Türk Tarihinin Kaynakları Üzerine”, dergiler.ankara.edu.tr/
dergiler/18/28/177.pdf, 20.10.2014, s. 74.
7 İsmail Doğan, “Macar Ulusal Kimliğinin Oluşumunda Türk Etkisi”, Ankara Üniversitesi Dil 
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Cilt: 47, Sayı: 2, 2007, s. 6.
8 “4. Dünya Türk-Macar Kurultayı Ses Getirdi”, Köprü Dergisi, Yıl: 14, Sayı: 4, 2012, s. 13.
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arasında Tataristan’dan göç eden ve Finlandiya’ya yerleşen bin civarında 
Tatar Türkü yaşamlarını bu topraklarda devam ettirmektedir. Ayrıca Le-
tonya’da da 2 bin dolaylarında Tatar Türkü bulunmaktadır.

1961 yılında Almanya ile daha sonra diğer Avrupa ülkeleriyle yapılan 
anlaşmalar gereğince, ilk defa 1962’de kitleler halinde Avrupa’ya işçi ola-
rak giden Türkler, bugün Avrupa’da 5 milyona yakın nüfusa erişmişlerdir. 
Avrupa’ya giden ilk nesil, Avrupa’da en ağır işlerde çalışmış fazla etkin 
olamamıştır. İkinci nesille beraber Avrupalı Türkler üniversite mezunları 
çıkarmaya, doktor, mühendis, iktisatçı gibi daha kalifiye meslekler edin-
meye başlamışlardır. Bu dönemde, çeşitli iş kollarında iş yerleri açıp es-
naflık yapmaya başlayanların sayısı da artmıştır. Üçüncü nesille beraber 
fabrikatörler, sanatçılar, sporcular ve siyasetçilerimiz çıkmaya başlamış-
tır. Bugün 3 milyona yakın Türk’ün yaşadığı Almanya’da, yaklaşık 1.6 
milyon vatandaşımız Alman vatandaşlığına geçmiştir. Almanya’da Federal 
Parlamento’da 11, Eyalet meclislerinde 37 Türk milletvekili vardır.9 Ay-
rıca, Federal Hükümet’te 1, Eyalet hükümetlerinde 2 Türk bakan görev 
yapmaktadır.10 İki yüz binden fazla Türk’ün yaşadığı Belçika’da 25 Mayıs 
2014 tarihinde yapılan genel seçimlerde Federal Parlamento’ya 7, Bölgesel 
parlamentolara 6 Türk milletvekili girmiştir. Bununla birlikte 1 belediye 
başkanı, 120’ye yakın meclis üyesi Türk kökenlilerden seçilmiştir.11 Dört 
yüz binden fazla Türk’ün hayatlarını idame ettirdikleri Hollanda’da, Tem-
silciler Meclisi’nde 6, Eyalet meclislerinde 12 milletvekilimiz bulunmakta-
dır.12 İki yüz seksen bin Türk’ün yaşadığı Avusturya’da Türklerin çıkardığı 
milletvekili sayısı 3’tür.13 Altmış bine yakın Türk’ün yaşamını sürdürdüğü 
Danimarka’da Türkler 3 milletvekili ile temsil edilmektedirler.14 Yüz on 
beş bin vatandaşımızın bulunduğu İsveç’te ise, 14 Eylül 2014 tarihinde 
yapılan seçimlerde 8 Türk, İsveç parlamentosuna girmeyi başarmıştır. Üs-
telik hükümette iki bakanımız bulunmaktadır.15 Ayrıca, Avrupa’da Türk 
kökenli belediye meclis üyelerinin sayısı ise oldukça fazladır. Bunlarla 
birlikte, Fransa’da 300 bini çifte vatandaş, 610 bin Türk yaşamaktadır. 
Fransa’da 23-30 Mart 2014 tarihlerinde yapılan yerel seçimlerde Türkler, 
16 belediye başkan yardımcısı, 178 belediye meclis üyesi çıkarmışlardır.16 
İsviçre’de 120 bin, Norveç’te 20 bin ve Birleşik Krallık’da 500 bin civa-
rında Türk yaşamaktadır. Birleşik Krallık’ta yaşayan Türklerin 300 bini 
Kıbrıs, 50 bini Romanya ve Bulgaristan, 150 bin civarındaki ise Türkiye 

9 www.dw.de/federal-mecliste-11-turk-kokenli-millet-vekili/a-17106853, 19.10.2014.
10 www.mfa.gov.tr/site_media/html/2015-yilina-girerken-dis-politikamiz.pdf, 29 Mart 2015, s. 6.
11 www.trturk.com/haber/belcikada-6-turk-vekil-yemin-etti.html, 19.10.2014; www.mfa.gov.tr, 
s. 24.
12 www.timeturk.com/tr/2013/06/17/hollanda-da-turk-kokenli-milletvekili-5-oluyor.html, 19.10.2014.
13 www.gazete2023.com/haber/6178/avusturya-meclisinde-uc-turk-kadin.html, 19.10.2014.
14 www.gazete2023.com/haber/6178/avusturya-meclisinde-uc-turk-kadin.html, 19.10.2014.
15 Politikaakademisi.org/isvec-milletvekili-sedat-dogru-ile-roportaj, 19.10.2014; www.mfa.gov.tr, 
s. 29.
16 www.mfa.gov.tr, s. 20.
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Türkleri’dir. Yavru vatan olarak benimsediğimiz ve bizim için çok stratejik 
öneme sahip Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de 300 bin Türk yaşa-
maktadır. Kısacası güçlü bir Türkiye Avrupa ülkeleriyle çok yakın ilişkiler 
kurabilecek imkânlara sahiptir. Bu arada, ABD’de yaşayan Türkler, New 
York başkonsolosluğumuzun ifadesi ile 500 bine ulaşmış bulunmaktadır. 
Ayrıca, 16. yüzyılın sonlarında Portekiz ve İspanyol denizciler tarafından 
esir edilen birkaç yüz Türk denizcinin, Amerika’ya götürülmeleri ve bura-
da yerli halkla evlenmeleri sonucu ortaya çıkan Meluncanlar, bugün yüz 
binleri bulmuştur. Dolayısıyla, Meluncanlar kendilerini Türklerle akraba 
olarak görmektedirler.17 Avusturalya’da da 160 bin Türk vardır. Bu Türk-
lerin 60 bini Türkiye, diğerleri Kıbrıs, Bulgaristan, Batı Trakya ve Suri-
ye’den giden Türklerdir. Kanada’da 100 binin üzerinde Türk yaşamak-
tadır. Bu Türklerin yarısı Türkiye Türkleri, diğerleri Türk Dünyası’ndan 
gelen Türklerdir. 14. yüzyılın sonu ve 15. yüzyılın başlarında bugünkü 
Polonya, Litvanya ve Beyaz Rusya sınırları dahiline yerleşen yüz binlerce 
Kıpçak Türkleri’nden, günümüzde Polonya’da 5 bin, Litvanya’da 5 bin ve 
Beyaz Rusya’da 11 bin civarında Kıpçak Türkü varlıklarını devam ettirme-
ye çalışmaktadır. Bu Türkler büyük ölçüde dillerini kaybetmekle beraber 
İslam dini sayesinde kimliklerini koruyabilmişlerdir.

Türkiye’nin İkinci Etki Alanı

Güçlü bir Türkiye’nin ikinci etki alanı Kafkasya’dır. Kafkasya’da 9 
milyon nüfusu, zengin petrol ve doğal gaz rezervleriyle Azerbaycan Türk 
Cumhuriyeti, Türkiye’nin en önemli müttefiklerinden birisidir. Bugün 
Azerbaycan’da günde bir milyon varile yakın petrol, yılda 20 milyar metre-
küpe yakın doğal gaz üretimi yapılmaktadır.18 Türkiye’nin günde 700 bin 
varil petrol, yılda 42 milyar metreküp doğal gaz tükettiği göz önüne alındı-
ğında, bu üretimin ne derece önemli olduğu açıkça görülür. Kafkasya’da 
Rusya Federasyonu içerisinde yer alan 450 bin nüfuslu Karaçay-Çerkes 
Cumhuriyeti’nin yaklaşık yarısını Karaçay ve Nogay Türkleri teşkil etmek-
tedir. Ayrıca bu cumhuriyette yaşayan Çerkeslerle bin yıldan fazla dostlu-
ğumuz ve akrabalığımız vardır. Dokuz yüz bin civarında bir nüfusa sahip 
olan Kabartay-Balkar Cumhuriyeti’nde 100 binin üzerinde Malkar Türkü 
yaşamaktadır. Aynı şekilde Kabartaylar da bizim dost ve akrabalarımız-
dır. Üç milyon civarında insanın yaşadığı Dağıstan’da Kumuk, Nogay ve 
Azeri Türkleri’nin sayısı 600 binden fazladır. Bu cumhuriyette yaşayan 
Avarlar, Darginler, Lezgiler ve sairleri de dost ve akraba topluluklardan-
dır. Bir milyon iki yüz bin nüfusun barındığı Çeçenistan’da yaklaşık 60 
bin civarında Kumuk ve Nogay Türkü yaşamaktadır. Ayrıca, Çeçenler de 
bizim dost ve akraba toplulukları arasındadır. Beş yüz bin nüfusa sahip 
İnguşya’nın %77’si İnguş, yaklaşık %20’si Çeçen’dir. Dolayısıyla bizim ak-

17 Berrak Kurtuluş, “The Melungeons”, www.arastirmax.com/systm/files/dergiler/51602/
makaleler/43-44/1/arastirmax-meluncanlar-la.pdf, 19.10.2014, s. 320.
18 www.eia.gov/countries/analysisbriefs/Azerbaijan/azerbaijan.pdf, 19.10.2014.
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rabalarımızdandır. Dört yüz elli bin nüfusa sahip Adige Cumhuriyeti’nde 
akrabalarımız olan Adigelerin sayısı ancak %25 civarındadır. Yedi yüz bin 
civarında bir nüfusa sahip Osetler, Kuzey Osetya nüfusunun %70’ine ya-
kın bir oranı oluşturur. Tarih kaynakları Osetlerin İskit Türkleri’nden ol-
duklarını ifade etmektedir.19 Ayrıca, Kuzey Osetya’da 25 bin civarında Ku-
muk, Tatar ve Azeri Türkü vardır. 2008’de Gürcistan’dan bağımsızlığını 
ilan eden Abhazya’da 200 binden fazla insan yaşamaktadır. Bunların 100 
bini dost ve akrabalarımız olan Abhazlardır. Aynı tarihte ve aynı şekilde 
bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya’da 70 bin civarında nüfus vardır. 
Bu nüfusun 50 bine yakını Oset’dir. Yine Gürcistan’da 300 binin üzerinde 
Azeri ve Karapapak Türkleri mevcuttur. Kırk binin üzerinde Urum Türkü 
Ukrayna’nın çeşitli şehirlerinde yaşamaktadır. Ortodoks Hristiyan olan 
Urum Türkleri 1780 yılında Rus Çariçesi II. Katerina tarafından Kırım’dan 
zorla göç ettirilmişlerdir. Kafkaslarda yer alan Stavropol Krayı’nda yüz bi-
nin üzerinde Kumuk, Türkmen, Karaçay ve Azeri Türkü bulunmaktadır. 
Krasnodar Krayı’nda ise 70 bin civarında Tatar, Ahıska ve Azeri Türkü 
yaşamaktadır.

Bu arada, 1944’te Stalin tarafından Gürcistan’ın Ahıska bölgesinden 
Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan’a sürülen Ahıska Türkleri’nden de 
bahsetmemiz gerekmektedir. 1944’de Ahıska Türkleri ile beraber Kırım, 
Karaçay, Çeçen ve sairler de sürgüne gönderilmelerine rağmen, bugüne 
kadar kendi topraklarına dönemeyen sadece Ahıska Türkleri kalmıştır.20 
Bugün Ahıska Türkleri 400 bin civarında bir nüfusa sahiptirler ve Ka-
zakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve ABD 
gibi devletlere dağılmış durumdadırlar. Ayrıca Gürcistan’ın Acara Özerk 
Bölgesi’nde çok sayıda Müslüman Acarlar yaşamaktadır. Acarlar da bizim 
dost ve akraba topluluklarımızdandır. Bu nedenlerle güçlü bir Türkiye 
Kafkaslarda çok etkili bir Türkiye demektir. Üstelik bugün bütün bu cum-
huriyetlerden Türkiye’ye göç eden milyonlarca insan vardır.

Türkiye’nin Üçüncü Etki Alanı

Türkiye’nin üçüncü etki alanı Orta Doğu’dur. Bugün Irak’ta 3 milyon 
civarında Türkmen yaşamaktadır. Aynı zamanda Irak bin yıla yakın Türk-
lerin yaşam alanı olmuştur. Aynı şekilde Suriye de Türklerin bin yıldır 
yaşadıkları topraklardır. Suriye’de de bir milyonun üzerinde Türkmen bu-
lunmaktadır. Güçlü bir Türkiye’nin ortaya çıkması Türkmenlerin Suriye 
ve Irak’taki kaderlerini önemli ölçüde değiştirecektir. Ortadoğu’da İran’ın 
bizim için ayrı bir önemi vardır. İran nüfusunun %30-40 arası Türk’tür.21 
İran’da Azeri Türkleri çoğunluktadır. Türkmen, Kaşkay, Afşar, Kaçar, Ha-

19 Kılıç Osmanov, “Bozkır Kavimlerinden Azlar”, www.tubar.com.tr/tubar%20 dosya/pdf/
2005bahar/05.osmanov.kl.119-133.pdf, 19.10.2014, s. 130.
20 İsa Özkan, “Cumhuriyetin 80. Yılında Türk Dünyası”, www.isaozkan.com/dosyal/cumhu-
riyetin-80-yilinda.pdf, 19.10.2014, s. 9.
21 Bilgehan A. Gökdağ - M. Rıza Heyet, “İran Türklerinde Kimlik Meselesi”, ebitik.azerblog.
com/anbar/8487.pdf, 19.10.2014, s. 2.
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laç, Karapapak, Şahseven ve sair Türk boylarının sayıları da küçümsen-
meyecek miktardadır. İran’ın son bin yıllık tarihinin çok kısa dönemler 
haricinde yönetimi Türklerin elinde olmuştur. 1925 yılından itibaren yö-
netim Farsların eline geçmiştir. Bugün İran bir Fars ve Türk devletidir. Bu 
ülke ile iyi ilişkiler bu bakımdan çok önemlidir. Türkiye ile Türk Dünyası’nı 
coğrafi olarak bölen iki ülke vardır. Birincisi İran, ikincisi Ermenistan’dır. 
Ermenistan bu coğrafi birlikteliği bölmek için suni şekilde yaratılan bir 
devlettir. Haritaya baktığınızda Ermenistan’ın Türkiye ile Türk Dünya-
sı’nı nasıl böldüğünü çok açık bir şekilde görebilirsiniz. İran’da maalesef 
aynı konumdadır. Eğer İran parçalanır, Güney Azerbaycan Devleti ku-
rulursa, Türkiye’den Saha Türkleri’nin yaşadıkları Yakutlara (Saha Yeri) 
kadar yedi sekiz bin kilometre Türkçe konuşarak ve Türk topraklarından 
geçerek gitmek mümkün olabilecektir. Bu durum, ne ABD’nin, ne Avrupa 
Birliği’nin, ne Rusya’nın ne de Çin’in işine gelmektedir. Bu nedenle İran’ın 
bütünlüğü bu güçler açısından çok önemlidir. İran; ABD, Avrupa Birliği, 
Rusya ve Çin için bir denge unsurudur. Her ne kadar görünürde, ABD 
ve Avrupa ülkelerinin bir kısmı İran’a muhalif gibi gözükseler de aslında 
gizli müttefiktirler. Bugün İran heterojen bir yapıya sahiptir. İran’da yö-
netime hakim Farslar İran nüfusunun %45’i civarındadır. İran’da 1945 
yılında kısa süreli Güney Azerbaycan Milli Hükümeti, 1946’da Mahabad 
Kürt Cumhuriyeti kurulmuştur. Bunlara rağmen İran’da ciddi manada 
bir Türkçülük veya Kürtçülük hareketinin olmayışının en önemli sebebi 
daha önce zikrettiğimiz gibi İran’ın bir denge unsuru olmasıdır. İran’ın 
parçalanmasını ve bu dengenin bozulmasını bahsettiğimiz güçler asla 
arzu etmemektedir. Bu durum İran’ın en büyük şansıdır. Oysa Türkiye 
homojen bir yapıya sahip, aynı zamanda Avrupa Birliği ve ABD ile müt-
tefik olmasına rağmen PKK terörünün çıkarılması ve desteklenmesi bu 
bölgede güçlü bir Türkiye’nin istenilmediğinin açık bir işaretidir.

Türkiye’nin Dördüncü Etki Alanı

Güçlü bir Türkiye’nin dördüncü etki alanı Batı Türkistan (Orta Asya) 
Cumhuriyetleridir. Bugün Kazakistan’ın nüfusu yaklaşık 17 milyondur.  
Kazakistan, 2.724.900 kilometrekare yüz ölçümü ve zengin petrol ve doğal 
gaz üretimiyle her geçen gün güçlenen bir Türk Cumhuriyeti’dir. Kazakis-
tan’da günde 1.700.000 varil petrol, yılda 12 milyar metreküp doğal gaz 
üretimi yapılmaktadır.22

Özbekistan’da nüfus 30 milyonu aşmış durumdadır. Tarih ve kültür mer-
kezi olan Özbekistan yılda 63 milyar metreküp doğal gaz, günde 105 bin 
varil petrol üretmektedir.23 Bunlarla birlikte yılda 80 ton altın çıkarmaktadır.

Türkmenistan, 5.5 milyon nüfusu, günde 250 bin varil petrol, yılda 66 
milyar metreküp doğal gaz üretimiyle24 dinamik bir ülkedir.

22 www.eia.gov/countries/cab.ctm?fips=KZ, 20.10.2014.
23 www.eia.gov/countries/country-data.ctm?fips=UZ, 20.10.2014.
24 www.eia.gov/countries/country-data.ctm?fips=tx, 20.10.2014.
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Kırgızistan’da Türkmenistan gibi yaklaşık 5.5 milyon nüfusa sahip zen-
gin su kaynakları olan25, yılda 20 ton civarında altın çıkarılan bir Türk 
Cumhuriyeti’dir. Batı Türkistan Cumhuriyetleri arasında yer alan diğer 
bir cumhuriyet de Tacikistan’dır. Tacikistan’da 8 milyon civarında nüfus 
vardır. Bu nüfusun %25’ine yakını Özbek Türkü’dür. Tacikler her ne kadar 
Farsça konuşsalar da yaşam ve kültür bakımından Özbeklerden ayırmak 
mümkün değildir. Bu nedenle Tacikler dost ve akraba topluluklarındandır.

Güçlü bir Türkiye, tarihi bağlarımızın çok güçlü olduğu bu cumhuri-
yetlerle işbirliklerini ve ilişkilerini daha da derinleştirebilecek, onları Rus 
etkisi ve baskısından koruyabilecektir.

Türkiye’nin Beşinci Etki Alanı

Güçlü bir Türkiye’nin beşinci etki alanı Doğu Türkistan’dır. Çin işgali 
altındaki Doğu Türkistan, yaklaşık 1.660.000 kilometrekare toprağa sa-
hiptir. Doğu Türkistan günde yaklaşık bir milyon varil petrol üretmektedir. 
Aynı zamanda hatırı sayılır doğal gaz üretimi söz konusudur. Maalesef bü-
tün bu zenginlikler Çinliler tarafından sömürülmektedir. Doğu Türkistan 
topraklarında 20 milyondan fazla Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar ve 
Tuva Türkleri yaşamaktadır. Ayrıca, çoğunluğu Çin’in Gansu ve Çinghay 
eyaletlerinde yaşamlarını sürdüren 100 binin üzerinde Salar Türkü var-
dır. Yine çoğunluğu Gansu Eyaleti’nde bulunan 15 bin dolayındaki budist 
Sarı Uygurları ve kendi dillerini neredeyse unutan ve Mançurya bölgesinde 
yaşayan bin civarında Fuyu Kırgızlarını da unutmamak gerekir. Kısacası, 
güçlü bir Türkiye’nin varlığı Doğu Türkistan’ın kaderini değiştirebilir.

Türkiye’nin Altıncı Etki Alanı

Güçlü bir Türkiye’nin altıncı etki alanı, Kafkaslar haricinde Rusya Fe-
derasyonu’ndaki diğer Türk Cumhuriyetleridir. Bugün Rusya Federasyo-
nu’nda 15 milyon civarında Türk bulunmaktadır. Rusya Federasyonu’n-
da Türklerin yaşamadığı neredeyse hiçbir bölge yoktur. Rusya’da ‘Hangi 
Rus’un altını kazırsan Tatar (Türk) çıkar.’26 diye bir tabir vardır. Sibirya’da 
yer alan Türk Cumhuriyetlerinin en büyüğü Saha Yeri’dir. Saha Yeri 
3.103.000 kilometrekaredir. Ancak nüfus bakımından fakirdir. Dokuz yüz 
elli bin nüfusun ancak 450 bini Saha Türkü’dür. Bu Türk yurdu elmas 
ve yakut rezervleriyle meşhurdur. Aynı zamanda günde 130 bin varil pet-
rol çıkarılmaktadır. Tuva da bir Türk Cumhuriyeti’dir. Kendi kimliklerini 
koruyabilen ve çok bilinçli olan Tuva Türkleri 310 bin olan nüfusun yak-
laşık %82’sini teşkil etmektedir. Sibirya’da diğer bir Türk Cumhuriyeti 
Altay’dır. Altay’da 203 bin kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun %41’i Altay ve 
Kazak Türkleri’nden oluşmaktadır. Ayrıca, 3 bin civarında Telengit Türkü 
de Altay Cumhuriyeti’nde yaşamlarını sürdürmektedir. Maalesef bu Türk 

25 “Kırgızistan’ın Genel Ekonomik Durumu ve Türkiye ile Ekonomik-Ticari İlişkileri”, www.
musavirlikler.gov.tr/upload/KIR/rapor2007-3.pdf, 20.10.2014, s. 25-26.
26 Semra Alyılmaz, “Maslenitsa ve Nevruz Bayramları Arasındaki İlişki”, Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Dergisi, Cilt: 2/7, Bahar, 2009, s. 20.
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Cumhuriyeti’nde Ruslar çoğunluktadır. Rusların çoğunlukta olduğu bir 
diğer Türk Cumhuriyeti de Hakasya’dır. Beş yüz bin nüfusu olan Hakas-
ya’nın ancak %12’si Hakas Türkü’dür. Bu cumhuriyette Rusların etkisi 
çok fazladır. Ancak, güçlü bir Türkiye’nin varlığı bu cumhuriyetlerdeki 
Türklerin konumlarını hayli güçlendirecektir.

Rusya Federasyonu’nun bir oblastı olan Tümen, Batı Sibirya’da 
1.450.000 kilometrekareye yakın yüzölçümüne sahip 3.4 milyon nüfuslu 
bir Türk bölgesidir. Tümen, tarihi bir Türk yerleşim bölgesi olmasına rağ-
men bu bölgede yaşayanların ancak %10’u Tatar, Başkurt ve Çuvaş Türk-
lerinden oluşmaktadır.27 Bugün Rusya Federasyonu’nun çıkardığı günlük 
10 milyon varil civarındaki petrolün %70’ine, yıllık çıkardığı 680 milyar 
metreküp doğal gazın %90’ına yakını Tümen bölgesinden elde edilmekte-
dir. Kısacası, Türkiye’nin bir yılda tükettiği petrolün on katı, doğal gazın 
on beş katı Tümen bölgesinden çıkarılmaktadır. Bu bir servet demektir. 
Maalesef bu servetten bu toprakların asıl sahipleri yararlanamamaktadır. 
Tarihi Astrahan Hanlığı’nın adını devam ettiren Astrahan Oblastı’nda bir 
milyona yakın nüfus bulunmaktadır. Bu nüfusun %25’ni Kazak ve Ta-
tar Türkleri başta olmak üzere diğer Türk boyları oluşturmaktadır. Aynı 
şekilde, Çelyabinsk Oblastı’nda da 450 binin üzerinde Türk yaşamakta-
dır. Bu Türklerin de çoğunluğu Tatar, Başkurt ve Kazaklardır. Orenburg 
Oblastı da Türklerin tarihi yaşam merkezlerinden birisidir. Bugün Oren-
burg’da 400 bin civarında, ekseriyeti Tatar, Kazak ve Başkurtlardan olu-
şan Türk nüfus vardır. Batı Sibirya’da Kemerova Oblastı’nda da 50 bin 
civarında Tatar, 15 bin Şor, 2.500 Teleüt Türkü yaşamaktadır.28 Ayrıca, 
Rusya Federasyonu’nda 5 bin civarında Soyot, 6 bin Dolgan ve 700 dolay-
larında Tofa Türkü bulunmaktadır. Tofolar aslında Karakaş Türkleridir. 
Ruslar sonradan Tofa olarak adlandırmışlardır. Soyotların üç bin kadarı 
Sibirya’da Buryat Cumhuriyeti’nde, Dolganların çoğunluğu ise Neneth Ok-
ruğu’nda yaşamaktadır. Batı Sibirya’da 1897 nüfus sayımında 4433 kişi 
olarak sayılan Baraba Türkleri’nin bugünkü nüfusları hakkında fazla bir 
bilgiye sahip değiliz. Maalesef, Şor, Teleüt, Dolgan, Tofa, Baraba ve Soyot 
Türkleri dil ve kültür bakımından yok olma tehlikesi ile karşı karşıyadırlar.

Bir Türk cumhuriyeti olan Tataristan, Tümen’den sonra Rusya Federas-
yonu’nda en fazla petrol çıkarılan bölgedir. Tataristan’da günlük 700 bin 
varil petrol üretilmektedir.29 Tataristan’ın nüfusu üç milyon sekiz yüz bin 
civarındadır. Bu nüfusun %53’ü Tatar Türkü’dür. Diğer Türkler de nüfu-
sun %5’ini oluştururlar. Ancak Tatar Türkleri bütün Rusya Federasyonu’n-
da yaklaşık 6 milyon nüfusa sahiptir. Tataristan’da, Ortodoks Hristiyan 
Kreşin Türkleri de bulunmaktadır. Kreşinler Tatar Türkçesi’ni kullanmakla 

27 Salih Aynural - Kayyum Kesici, “Türk Dünyasının Petrol ve Doğal Gaz Zenginliği”, İ.Ü. İkti-
sat Fakültesi Sosyal Siyaset Konferansları, Prof. Dr. Turan Yazgan’a Armağan Özel Sayısı, 49. 
Kitap, İstanbul, 2005, s. 632.
28 Ali Yiğit, “Rusya Federasyonu’nda Türk Topluluklarının Yaşadığı Bölgelerdeki Nüfus Hareket-
leri ve Değişen Etnik Yapı”, Ülkümüz Sempozyum Bildirileri, Yıl: 3, Sayı: 6, Aralık, 2006, s. 19.
29 Salih Aynural - Kayyum Kesici, “a.g.m.”, s. 631.
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beraber kendilerini ayrı bir Türk kavmi olarak görürler. Resmi kayıtlarda 
25 bin civarında bir nüfusa sahip olmalarına rağmen gayri resmi 200 binin 
üzerinde olduklarını ifade etmektedirler. Başkurdistan da petrol zengini 
diğer bir Türk Cumhuriyeti’dir. Başkurdistan’ın nüfusu dört milyon yüz elli 
bindir. Kendi cumhuriyetlerinde Başkurt Türkleri %30 nüfusa sahiptirler. 
Ancak, %24 Tatar, %3’te Çuvaş Türkleri bu cumhuriyette yaşamaktadır. 
Bir milyon üç yüz bin nüfusu olan Çuvaşistan’ın  %70’i Çuvaş Türkü’dür. 
Ancak Rusya Federasyonu’nda 2 milyon dolayında Çuvaş Türkü vardır. 
Çuvaşların da çoğunluğu Hristiyandır. Güçlü bir Türkiye, Rusya Federas-
yonu’nda da etkili bir konuma gelecektir. Belki de Rusya Federasyonu’nda-
ki bütün Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının anahtarı olacaktır.

Türkiye’nin Yedinci Etki Alanı

Musevi olan Karay ve Kırımçak Türkleri Litvanya, Ukrayna, Rusya, 
ABD, Polonya ve İsrail gibi ülkelerde yaşamaktadırlar. Bugün bu ülke-
lerde yaşayan Karay ve Kırımçakların sayısı elli bin civarındadır. Ancak 
kendilerini Türk olarak tanımlayanların sayısı iki bin civarındadır.30 Ve 
yakın bir gelecekte yok olmak tehlikesiyle karşı karşıyadırlar.

Türklerin yoğun bir şekilde yaşadıkları ve binlerce yıl Türklerin ha-
kimiyetinde kalmış olan başka bir ülke de Afganistan’dır. Otuz milyon 
nüfusu olan Afganistan’ın en az %30’u Türk’tür. Bu Türklerin çoğunluğu 
Özbek, Hazara, Aymak, Türkmen ve Kırgız Türkü’dür. Afganistan’ın kuzey 
bölgesi Güney Türkistan’dır. Ayrıca, Türkiye’nin Afganistan’da büyük bir 
saygınlığı vardır. Nitekim, Afganistan’da Amerikan askerleri bile dışarıda 
rahat gezebilmek için araçlarına Türk bayrağı asmaktadırlar.

Çok stratejik bir konuma sahip ve binlerce yıllık Türk toprağı olan 
Kırım’da nüfus 2 milyon civarındadır. Maalesef kendi ana vatanlarında 
Kırım Türkleri 250 binlik nüfusları ile azınlık durumunda kalmışlardır. 
Hepinizin bildiği gibi Kırım Türkleri Stalin’in emriyle 1944’de anayurt-
larından sürgün edilmişler, Mustafa Cemiloğlu önderliğinde başlattıkları 
anavatana dönüş mücadelesi ile ancak bu nüfusa erişebilmişlerdir. Ha-
len Türkistan Cumhuriyetleri’nde ana yurtlarına dönemeyen çok sayıda 
Kırımlı Türk bulunmaktadır. Ukrayna’ya bağlı özerk bir cumhuriyet olan 
çoğunlukla Rusların yaşadığı Kırım, Rusların emrivakileriyle önce bağım-
sızlığını ilan, arkasından Rusya’ya iltihak ettiğini bildirmiştir. Güçlü bir 
Türkiye’nin böyle durumlarda daha etkili olacağı kaçınılmazdır.

Moldavya’da da 200 bin civarında Gagauz Türkü vardır. Ortodoks Hris-
tiyan olan Gagauz Türkleri’nin çoğunluğu Gagauz Özerk Cumhuriyeti’nde 
yaşamaktadır. Ayrıca, Ukrayna, Yunanistan, Rusya ve sair ülkelerde de 
yüz binin üzerinde Gagauz Türkü bulunmaktadır. Gagauz Türkleri Türki-
ye ile yakın ilişki içerisindedirler.

Moğolistan’da da 150 bin Kazak, 25 bin Tuva, 15 bin civarında Hoton 
Türkü bulunmaktadır. Daha önce bu rakamların daha üstünde olan Ka-

30 Selma Günsevin, “Karay Türkçesinin Kendine Has Özellikleri ve Türk Lehçeleri Arasındaki 
Yeri”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 36, Kış, 2013, s. 208.
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zak Türklerinin bir kısmı Kazakistan’a göç etmişlerdir. Ayrıca, nesilleri ve 
kültürleri yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan 300 kadar Duha Türkü 
Moğolistan’da varlıklarını devam ettirmeye çalışmaktadır.

Gazneliler, Delhi Sultanlığı, Timur Devleti ve Babür İmparatorluğu gibi 
Türk devletlerinin dokuz yüzyıla yakın hüküm sürdüğü Pakistan, Bang-
ladeş ve Hindistan’da milyonlarca Türk kökenli insan yaşamaktadır. Ma-
alesef bu Türklerle ilgili Türkiye’de ciddi bir çalışma yoktur. Aynı şekilde 
Mısır, Suudi Arabistan, Filistin, Yemen, Cezayir, Sudan, Tunus ve sair ül-
kelerde de Osmanlı döneminden kalan milyonlarca Türk vardır. Bunlarla 
ilgili de dişe dokunur bir çalışma yapılamamıştır. Dolayısıyla bu Türklerin 
birçoğu kendi kimliklerini yitirmeye başlamışlarsa da, hala kimliklerini 
koruyan Türklerin sayısı küçümsenmeyecek miktardadır. Güçlü bir Tür-
kiye ile birlikte kimliğini yitirmeye başlayan Türklerin tekrar kendi kimlik-
lerine kavuşmaları mümkün olabilecektir.

Bizim binlerce yıl beraber yaşadığımız çok yakın akrabalarımızdan bi-
risi de Kürtlerdir. Kürtlerle Türklerin ortak yönleri çok fazladır. Örf ve 
adetlerimiz hemen hemen aynıdır. Dilde farklılık olmasa Türk ile Kürdü 
birbirinden ayırt etmek oldukça zordur. PKK terörü nedeniyle birtakım 
sıkıntılar yaşanmakla birlikte, terörün sona ermesiyle Türkler ile Kürtler,  
Suriye’de, Irak’ta ve İran’da en güçlü müttefik olacaktır. Güçlü bir Türkiye 
bu ittifakı daha da güçlendirecektir.

Sonuç

Sonuç olarak buraya kadar ifade ettiklerimiz, Türkiye’nin Türk Dünya-
sı ile birlikte erişebileceği potansiyeldir. Buna güçlü bir Türkiye’nin İslam 
Coğrafyası potansiyeli de eklendiği takdirde, dünyanın süper devletlerin-
den biri olması kaçınılmaz olacaktır. Kısacası, dünyada Türkiye’nin sahip 
olduğu siyasi potansiyelin yarısına sahip ikinci bir ülke yoktur. Ancak bu 
potansiyelin kullanılabilmesi için tek bir şart vardır, o da güçlü bir Tür-
kiye olmak. Bu nedenle Türkiye, bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Rusya ve Çin 
için her zaman kontrol altında tutulması gereken bir ülkedir. Zikredilen 
ülkeler hiçbir zaman Türkiye’nin güçlenmesini istemezler. Bu sebeple ne 
zaman Türkiye kalkınma rayına girer, istikrara kavuşursa, Türkiye’nin 
önünü kesmek için birtakım oyunlar sahneye konulur. Nitekim, 1970’li 
yıllarda bu ülkenin insanları sağcı-solcu denilerek karşı karşıya getirildi. 
Her iki taraftan da on binlerce insan öldürüldü. On binlercesi yaralandı, 
hapislerde çürüdü, eğitimleri yarım kaldı. Alevi-sünni, laik-antilaik ça-
tışması çıkarılmaya çalışıldı. Bunlar da yetmiyormuş gibi, 1984’ten itiba-
ren PKK belası başımıza sarıldı. Bugüne kadar PKK terörünün Türkiye’ye 
maliyeti Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’un hazırlattığı 
rapora göre 1.2 trilyon doları aşmıştır.31 Eğer PKK terörünün bu maliyeti 
olmasaydı, Türkiye bugünkü durumundan çok daha gelişmiş, kişi başına 
düşen milli geliri hayli yükselmiş bir ülke olurdu.

31 Terörün Ülke Ekonomisine Tahmini Maliyeti, Ak Parti Genel Merkezi Ekonomi İşleri Başkan-
lığı, Ağustos, 2014, s. 15.
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Dolayısıyla, yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle, gerçek manada güçlü 
bir Türkiye olana kadar Türkiye’de her zaman çeşitli oyunlar sahneye ko-
nulacak, kardeş kardeşe düşürülmeye çalışılacaktır. Bize düşen görev, 
bu oyunlara kanmamak, enerjimizi birbirimize karşı değil, bu aziz vatanı 
kalkındırmaya ve güçlü kılmaya harcamaktır.
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WU GONG SEYAHATNÂMESİ
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Öz

Çin kaynakları Türk tarihinin ana kaynaklarındandır. Bunlar bazen 
tek müracaat eseri oldukları için çoğu kez malûmatları mukayese imkânı 
bulunmamaktadır. Tarih tetkiklerinde en muteber Çin kaynakları yıllıklar 
olarak görülse de ansiklopedik kaynaklar, ilgili devirde yazılmış tarih, 
coğrafya, hukuk, felsefe, tıp vb. alanındaki kitaplar da bir o kadar mü-
himdir.

Yine seyahatnâmeler ayrı bir yere sâhiptir. Her ne kadar seyahatnâ-
meler çoğu kez seyyahın şahsî müşahedelerinden ibaret olup derin bir 
vûkufiyeti haiz olmasa da birçok tarihî hakikatin yegâne kaynağıdırlar.
Seyahatnâmeleri çok dikkatli okumak ve ilgili devrin diğer kaynaklarıyla 
mukayese etmek lâzımdır.

Bu münâsebetle Türkistan tarihinin en mühim seyyahlarından biri 
olan Budacı Keşiş Wu Gong’un Türkistan sahasındaki intibaları kayda 
değerdir. Seyyah Çin payitahtından yola çıkıp Doğu Türkistan sahasından 
geçmiş ve Keşmir ile Hindistan’a ulaşmıştır.

Wu Gong Seyahatnâmesi’nin tahkikli ve şerhli eski Çince nüshasının 
Türkistan ile ilgili kısmını Çince metni ile kelimesi kelimesine sunmaya ve 
böylece tasvirlerdeki canlılığı aksettirmeye ve Çince ifadelerin birebir kont-
rolünü sağlamaya gayret ettik. Metinde açıklamaya muhtaç noktaların di-
ğer ana kaynaklarla mukayesesini yaptık. Çok zor bir iş olsa da seyyahın 
gittiği güzergâhın bir haritasını çıkarmaya çalıştık. Yine değerlendirme kıs-
mında seyahatnamede saklı kalmış bazı hususları tahlil ettik. Maksadımız 
Türkistan tarihi çalışmalarında istifade edilmek üzere tetkikli ve tenkitli bir 
ana kaynak temin etmektir.

Anahtar kelimeler: Wu Gong, Türkistan, Gök-Türkler, Seyahatnâme, 
Çin Kaynakları, Budacılık, Uygurlar.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 217           Ağustos 2015
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217_Kursat_Yildirim.indd   1 31.08.2015   10:53:24

21



2 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Abstract
Wu Gong Travelogue

Chinese sources are main sources of Turkic history. Because they are 
sometimes only recourse, these have mostly no facility to compare with other 
sources. Despite Chinese annals are seen as the most reputable sources, 
encyclopedic, historical, geographical, philosophical, judicial etc. books 
written in the relevant times are so important. Again, travelogues have a 
separate place. Although travelogues often contain personal observations 
of the traveler and not have deep knowledge, they are the only source for 
many historical truths. It is necessary to read travelogues carefully and to 
compare with other sources in the relevant times.

On this occasion, Turkistan observations of Wu Gong who is one of the 
most important travelers of Turkistan history are noteworthy. His trip be-
gan from Chinese capital, passed Eastern Turkistan and arrived to Kesh-
mir and India.

We have tried to present the text word by word about Turkistan in 
old Chinese verificated and annotated copy of “Wu Gong Travelogue”, to 
reflect vitality of imageries and to provide of exact control of the Chinese 
expressions. We made a comparison with the other main sources for ex-
plaining some necessary points in text. Although it is so difficult, we gave 
a try to make a itinerary map. We also examined some hidden points in 
travelogue in evaluation chapter. Our purpose is to provide a studied and 
criticized main source for the studies about Turkistan.

Keywords: Wu Gong, Turkistan, Gok-Turks, Travelogue, Chinese Sour-
ces, Buddhism, Uighurs.

Aslen bir Tabgaç Türkü olan Wu Gong, 731 yılında bugünkü Sha-
anxi’nin Jingyang İlçesi’nde dünyaya gelmiştir. 751 yılında, Tang İmpara-
torluğu’nun İmparatorluk Sekreteri Zhang Taoguang gibi kırk küsur kişi 
ile birlikte Çinlilerin Xiyu dedikleri Türkistan sahasına gitmiş ancak yolda 
hastalanması sebebiyle o devirde Jiantuoluo 健 陀 羅 denen bugünkü Pa-
kistan’ın Peşaver bölgesi yakınlarında kalmıştır. 757 yılında Heliyuemo 
Sanzang adlı Budacı keşişe şakirt olmuş ve Sanskritçe Dharmadhātu (
達 摩 馱 都 Damo Tuodou) adını almıştır. 27 yaşına geldiğinde bugünkü 
Keşmir’in güney taraflarına (Jianwenmiluo迦温弥罗) inerek kendini Bu-
dacılığa adamış, daha da ilerleyerek Hindistan içlerinde tapınak tapınak 
gezmiş, Sanskritçe öğrenmiş, dört yıl vakit geçirdikten sonra Çin’e geri 
dönüş yolculuğuna başlamıştır. Bugünkü Afganistan topraklarında ku-
zeye doğru ilerleyerek Huttal’a ve ardından Vahan Koridoru’nun kuzeyin-
den, muhtemelen Alay Vadisi’nden Doğu Türkistan topraklarına girmiştir. 
Kaşgar ve Hoten gibi yerlerde biraz kaldıktan sonra Anxi Dört Garnizon’un 
merkezi olan Kuça’ya gelmiştir. Buradaki Lotus Tapınağı’ndaki keşişlerin 
ricasıyla Daçabala Sûtra’nın bir cildini tercüme etmiştir. Buradan doğuya 
ilerleyerek Beiting (Beşbalık) taraflarına geçmiştir. Burada diğer Budacı-
larla birlikte Daçabhûmi Sûtra ve Bharasaṃkranti Sûtra’nın Çinceye ter-
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cümesini yapmıştır. Beşbalık’taki Longxing Tapınağı’nda on yıldan fazla 
sürdürdüğü tercüme faaliyetlerini tamamlamıştır. 789 yılının IX. ayı, 13. 
günü Beşbalık’tan diğer bazı üst düzey Çinli memurlarla Çin’in payitahtı 
Changan’a doğru yola çıkmıştır. O esnada, seyahatnâmede “Kum Irma-
ğı” denen Kansu Koridoru kapalı olduğundan yolcular bugünkü Moğolis-
tan bozkırındaki Uygur Kaganlığı topraklarından ilerleyip güneye inmek 
mecburiyetinde kalmışlar ve nihayetinde 790 yılının II. ayında bugünkü 
Shaanxi’deki Xian yakınlarında olan Changan’a ulaşmışlardır. Wu Gong 
payitahta geldikten sonra doğduğu yer olan Yunyang (bugünkü Jingyang)’a 
vardığında artık 60 yaşını aşmıştır ve hayatta kimsesinin kalmadığını gör-
müştür. Bunun üzerine Changan’a geri dönmüş ve hayatının geri kalanını 
burada geçirmiştir. 812 yılının I. ayı, 23. günde Hu Fa Tapınağı’nda dün-
yasını değiştirmiş ve Yunyang’ın kuzeyinde gömülmüştür.

Seyahatname üzerine birkaç çalışma yapılmıştır. Bunlardan en önem-
lilerinden biri M.M. Sylvain ve Éd. Chavannes tarafından 1895 yılında 
neşredilen makaledir.1 Makalede müellifler ilk 30 sayfada seyahatnâmenin 
Fransızca tercümesini yapmış ve yer yer izahlarda bulunmuşlardır. Son 
14 sayfa ise “ilave not” başlığı altında Keşmir hakkında bir tarih denemesi 
yapmışlardır. İki büyük âlim tarafından yapılan bu çalışma tarih izahları 
bakımından çok noksandır ve seyahatnamedeki bazı mühim meselelere, 
meselâ Kansu Koridoru’nun kapalı olması veya Batı Gök-Türklerde Buda-
cılık hadisesine yeteri kadar temas etmemektedir. Yine kaynaktaki adlarla 
bugünkü konumları hakkında sathi mülahazalar yapılmıştır. Chavannes 
bu seyahatnâmeye 1903 yılında neşrettiği Batı Gök-Türkleri monografi-
sinde de kısaca değinmiştir, fakat burada yeni bilgi olarak sunduğu Arap 
kaynaklarındaki bazı kayıtların eşleştirmeleriyle fahiş hatalar yapmıştır.2

Bu seyahatnâme üzerine bir diğer çalışma ise Yong-Seong Cho tarafın-
dan Türkiye’de yapılan yüksek lisans tezidir.3 Tez, M. Sylvain ve Éd. Cha-
vannes’ın makalesinin birebir tercümesidir. Tezin 4-8. sayfaları umûmî 
bir giriş, 11-13. sayfaları seyahatin maksadı üzerine Fransızca metinden 
çıkarılan birkaç söz ve 15-38. sayfaları ise makalenin Türkçesinden iba-
rettir. Tezde Fransızca metindeki olumsuzlukların yanına Fransızcadan 
tercüme yanlışlıkları, anlam düşüklükleri gibi hususlar göze çarpmakta-
dır. Üstelik Fransızca makalenin sonuna eklenen ve metinden olmayan 
Keşmir üzerine değerlendirme yazısının da birebir tercüme edilmesi, tezi 
sadece bir makale tercümesi görüntüsünden kurtarmamaktadır.

1 M. Sylvain-Éd. Chavannes, “L’itinéraire D’ou-K’ong (751-790)”, T’oung Pao, VI, Leiden, 1895, 
s. 341-384.
2 Éd. Chavannes, E Documents sur Les Tou-Kiue (Turcs) Occidentaux, St Pétersbourg, 1903, s. 
198. Chavannes, “Yel Töles” olması gereken Ye-li Te-li 也 里 特 勒 ifadesini Yel Tegin gibi anla-
mış ve bundan hareketle bazı eşleştirmelere teşebbüs etmiştir. Halbuki 1895’de bir eşleştirme 
yapmasa da Ye-li-t’e-li şeklinde doğrusunu okumuştu (Sylvain-Chavannes, “a.g.m.”, s. 354). 
Yine Tegin Şad ile ilgili değerlendirmesi pek makûl değildir.
3 Yong-Seong Cho, Wu-K’ong Seyahatnamesi, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları 
Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1993.
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Seyahatnâme Japonların Taishō Shinshū Daizōkyō (Tokyo, 1922-1933) 
adıyla neşrettikleri devasa Budizm metinleri külliyatının 51. cildinde, 
2089. metin olarak 979-981. sayfalarda yer almaktadır. Biz çalışmamızda 
mükemmel bir şekilde restore edilmiş bu metni kullandık. Metinde “[ ]” 
işaretli yerler, seyahatnamenin aslında cümle içinde yer alan izahları ve 
“( )” işaretli yerler ise tarafımızdan Türkçe metnin anlaşılması için tam 
Türkçe karşılıkları veya Çince metinde olmayan ifadeleri göstermek üzere 
koyulmuştur.

METİN

[s. 979b, 26]: 新譯十地經及迴向輪經十力經等者 

Shidijing (Daçabhûmi Sûtra), Huixiangluanjing (Bharasaṃkranti Sût-
ra) ve Shilijing (Daçabala Sûtra) gibi (külliyatların) yeni tercümesini yapan

[27]: 即上都章敬寺沙門悟空本名法界因使罽賓 

payitahttaki Zhangjing Tapınağı’nın shaman (śramana)’ı Wu Gong’un 
asıl adı Fa Jie idi. Jibin (Keşmir)’e gönderildiğinden

[28]: 於中天竺國之所得也師本京兆雲陽人也

Tianzhu (Hindistan) Memleketi’nin merkezinden haber vermişti. Üstat 
aslından payitahtın dış taraflarındaki Yunyang halkındandı.

[29]: 鄉號青龍里名嚮義俗姓車氏字曰奉朝

Kasabasının adı Qinglong ve köyünün adı Xiangyi idi. Ananevî soyadı 
Che ve cemiyet (saygınlık) adı (ise) Feng Chao idi.

[s. 979c, 1]: 後魏拓拔之胤裔也天假聰敏志尚典墳

Sonraki Wei Tuoba (Tabgaç)’nın neslindendi. Gök ona zekâ bahşetti ve 
kadim külliyatları hakiki mânâda ezberledi.

[2]: 孝悌居家忠貞奉國

Evlâda yakışır dindarlık ve kardeşçe sevgi ile evinde yaşadı. Sadakatle 
memleketine hizmet etti.

[3]: 遇玄宗至道大聖大明孝皇帝孝理天下萬國歡心八表稱臣四夷欽化

Xuan Zong (yâni) İmparator Zhidao Daming Daming Xiao (“Yola Çıkan, 
Mübarek, Nurlu, Evlâda Yakışır”) (zamanı) çattı. (Xiao), yeryüzünü evlâda 
yakışır şekilde idâre etti, tüm memleketler mutlu kalbe (kavuştu). Sekiz 
yön (’dekiler) tâbi oldu, dört (taraftaki ) Yi (Çinli olmayan)’ler bağlılığa dön-
dü.

[4]: 時罽賓國願附聖唐

Bu esnada Jipin (Keşmir) Memleketi Mübarek Tang (İmparatorluğu)’na 
bağlanmak arzusundaydı.

[5]: 使大首領薩波達幹與本國三藏舍利越魔天寶九載庚寅之歲

Dashouling (Baş Reis) Sapodagan (Sapo Tarhan) ile aynı memleketten 
Sanzang (unvanlı) Heliyuemo (adlı kişiler) gönderildiler. Tianbao (saltanat 
devresinin) dokuzu (750), ki gengyin4 yılını kaydeder.

[6]: 來詣闕庭獻款求和請使巡按

4 Çin takviminde 60’lı dönümde 27. yıla ve böylece 750 yılına denk düşen yıl adıdır.
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(Çin) sarayına gelip hediyeler sundular ve ittifak yapmak istediler. 
(Memleketleri için) müfettiş ve gözlemci talep ettiler.

[7]: 次於明年辛卯之祀

Buna karşılık xinmao (adlı) ertesi yılda kurban kesildi.
[8]: 玄宗皇帝敕中使內侍省內寺伯賜緋魚袋張韜光將國信物行官奉傔四十餘人

İmparator Xuan Zong, zhongshi (imparatorluk komiseri5), neishisheng 
(iç saray memuru6), neishibo (kıdemli kâhya7) unvanlı Zhang Taoguan’a 
kızıl balık çantası bahşedilmesini emretti. Memleketin yetki belgesi ona 
verilip yola gönderildi, resmî olarak ona kırk küsur adam eşlik etti.

[10]: 蒙恩授奉朝左衛涇州四門府別將員外置同正員令隨使臣取安西路次疏勒國

Feng Chao (yâni Wu Gong)’ya sol muhafız, Jingzhou’nun dört kapısı-
nın müfettişi unvanı bahşedildi, normal memurla aynı rütbede oldu. (On-
lara Keşmir) elçisini takip etmeleri emredildi. (Bunlar) Anxi (Kuça) yolunu 
aldılar. Shule (Kaşgar) Memleketi’ni geçtiler.

[11]: 次度蔥山

Sonra Cong (Pamir) Dağı’nı8 aştılar.
[12]: 至楊興嶺及播蜜川五赤匿國亦云式匿次護密國次拘緯國次葛藍國次藍婆國

Yangyu Zirvesi’ni, Bomi Vadisi’ni, Chini Memleketi [Shini de denir]’ni9 
(geçip) sonra Humi Memleketi’ne vasıl oldular.10 Sonra Juwei Memleke-

5 C.O. Hucker, A Dictionary of Official Titles in Imperial China, California, 1985, nu: 1600.
6 Hucker, a.g.e., nu: 4249.
7 Hucker, a.g.e., nu: 4248.
8 Çin kaynaklarında zikredildiği hâliyle Congling (Pamir) Dağı’nın bir adı da Jiyi 極 疑 idi. 
Tanrı Dağları’nın güneybatısındaydı ve bu dağların Güney Dağları (Nanshan 南 山) ile birleş-
tiği yerde Pamir Dağları vardı. Dağ silsilesi kesintisiz bir şekilde yüzlerce li ilerlerdi. Kaşgar 
ve Yarkend’den batıya doğru ilerleyen silsile buydu. Kaşgar ve Yarkend ırmakları bu dağdan 
çıkardı. Çinlilerin ilk coğrafya kitaplarından olan Shui Jing Zhu’da bildirildiğine göre Pamir’in 
yüksekliği 1.000 li idi. Sarı Irmak ile ilgili rivayete göre Pamir, Dunhuang’ın 8.000 li batısın-
daydı. Bu dağ çok yüksekti. Irmağın kaynağı bu dağın altındaydı. İki kola ayrılıp akardı (Shui 
Jing Zhu, Shidaiwenyi Yay., Beijing, 2001, s. 7). Bu iki ırmak Kaşgar ve Yarkend ırmakları idi. 
Xin Tang Shu’da kaydedildiğine göre Taşkurgan (Hepantuo) Devleti’nde hükümdâr sülâlesinin 
aslı Kaşgarlıydı, taht nesilden nesile intikal ederdi. Güneybatısında Baş Ağrısı (Toutong 頭 
痛) Dağı vardı. Pamir’e halkın âdetinde Jiyi 極 疑 (“Tehlike Dağı”) denirdi ki bu dağlar ülkeyi 
kuşatırdı (Xin Tang Shu, Beijing, 1997, s. 6234). VII. yüzyılda bölgeye giden Hsüan Tsang, 
Kunduz (Huo)’dan doğuda Pamir Dağı’na varıldığını, dağın Shanduzhou 贍 都 洲’nun orta-
sında olduğunu bildirmekteydi. Buna göre güneyde Büyük Karlı Dağlar (Daxueshan 大 雪 山; 
Hindikuş) vardı. Kuzeyinde Issık Göl ve Bin Bulak, batıda Kunduz ve doğuda Wusha 烏 鎩 
Devleti bulunmaktaydı. Dağ doğudan batıya ve kuzeyden güneye binlerce li uzunluğundaydı. 
Dağda soğan bol olduğu için buraya “Soğan Dağı” mânâsında Congling 葱 嶺 denirdi (Da Tang 
Xiyuji Jiaozhu, Haz.: Ji Xianlin, Zhonghua Shuju Yay., Beijing, 1985, s. 964).
9 Vahan’ın 300 li kuzeyindeki (Xin Tang Shu, s. 6254) bugünkü Signan idi.
10 Yangyu Zirvesi’nden Humi Memleketi’ne kadar tasvir edilen saha Vahan veya Vakhan Ko-
ridoru’dur. Burası Afganistan’ın kuzeydoğusundan Çin’e kadar uzanan ve Tajikistan ile Pa-
kistan’ın birbirinden ayıran dar bir geçittir. Bu geçidin kuzeyinde Pamir Dağları ve güneyinde 
Karakurum Dağları vardır. Koridorun uzunluğu yaklaşık 350 kilometre uzunluğundadır ve 
13 ila 65 kilometre genişliğindedir. Bu koridorun doğu ucunda Vahcir Geçidi bulunmaktadır. 
Koridor doğuda Vahcir Geçidi’nde 4923 km yüksekliğindedir ve batıya doğru alçalarak İşka-
şım’da 3037 km olur. Vahan Koridoru’ndaki Tagdumbaş, Vahcir Geçidi’nin doğusunda 100 
km uzunluğunda yüksek bir dağ vadisidir. Taşkurgan Irmağı’nın aktığı bu vadi 3 ila 5 km 
genişliğindedir ve en dar yerinde 1 km’den biraz aşağıdır. Gök-Türkler devrindeki kayıtlara 
göre Humi 護 蜜 yâni Vahan, Toharistan’ın eski topraklarından bir kısmını teşkil eder. Güney-
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ti’ni, sonra Gelan Memleketi’ni, sonra Lanpo Memleketi’ni
[13]: 次孽和國次烏仗那國亦云烏長及烏纏國茫言我平聲呼虐伽反勃國

sonra Niehe Memleketi’ni, sonra Wuzhangna Memleketi [Wuchang ve 
Wuchan Memleketi de denir]’ni11 Nabo Memleketi’ni (geçip)

[14]: 及高頭城次摩但國次信度城近信度河也

Gaotou (“Uzun Kelle”) Şehri’ne ulaştılar. Sonra Modan Memleketi’ne, 
sonra Xindu Memleketi’ne [Xindu Irmağı’na yakındır]

[15]: 亦云信圖或云辛頭城至十二載癸巳二月二十一日

Xintu veya Xintou Şehri de denir] vardılar, guisi adlı 12. yılın (753) 2. 
ayı ve 21. günü.

[16]: 至乾陀羅國梵音正曰健馱邏國此即罽賓東都城也王者冬居此地

Gantuoluo (Gandhara; bugünkü Peşaver) Memleketi [Sanskritçe seste 
doğrudan Jiantuoluo Memleketi denir]’ne geldiler. Burası artık Jibin (Keş-
mir)’in doğu payitaht şehriydi. Hükümdar kışları bu topraklarda dururdu.

[17]: 夏處罽賓隨其暄涼以順其性

Yazları (ise) Jibin (Keşmir)’de12 ikamet ederdi. Ilıman ve soğuk (havayı) 
takip ederdi. İtidal tabiatıydı.

[18]: 時王極垂禮接祇奉國恩使還對辭并得信物

Hükümdar karşılama (vaktinde) törene çok dikkat buyurdu. Saygıyla 
memleketin iltimasını takdim etti. Elçi sözlere karşılık yetki belgesi aldı.

[19]: 獻款進奉旋歸大唐

(Ona) para hediye edildi, Büyük Tang (Çin)’a geri döndü.
[20]: 奉朝當為重患纏綿不堪勝致

doğu yönünde Çin payitahtına doğrudan 9.000 küsur li mesafededir. Buranın doğudan batıya 
uzunluğu bin altı yüz li’dir. Kuzeyden güneye dardır ve beş li’den fazla değildir. Hükümdar 
Hanchiashen Şehri’nde oturur. Kuzeyinde Ceyhun Irmağı bulunur. Toprak soğuk sebebiyle 
donmuş haldedir. Arazinin yüksek yerleri kıvrımlıdır. Her taraf kum ve taştır. Kayısı ve buğ-
day yetiştirilir. Ülke ağaç ve meyve yetiştirmeye müsaittir. Mükemmel atlar yetiştirilir. Halkın 
gözbebekleri yeşilimtıraktır. Bölge, Dört Garnizon (yâni Doğu Türkistan)’u Toharistan’a bağ-
layan yol üzerindedir (Xin Tang Shu, s. 6255).
11 V. yüzyılın başlarında bölgeye giden Fa Xian’in seyahatnâmesinde Wuchang 烏場 olarak 
zikredilen Udyana’dır.
12 Bugünkü Keşmir havalisinde yaşayan topluluğun bir kısmı kültür ve medeniyet bakımın-
dan Doğu Sakaları topluluğuna mensuptular (W. Eberhard, “Çin Kaynaklarına Göre Orta ve 
Garbi Asya Halklarının Medeniyeti”, Türkiyat Mecmuası, C. VII-VIII, Nu: 1, İstanbul, 1942, 
s. 137-138). Arazisi düzlük ve havası ılıman olan Keşmir toprağında muhtelif bitkiler, türlü 
türlü ağaçlar arasında sandal, pagoda, katalpa, bambu ağaçları vardı. Gübrelenerek tarım 
yapılan tarlalarda beş tür tahıl, üzüm ve çeşitli meyveler elde edilmekteydi. Toprak sulaktı, 
pirinç ekilirdi ve kışları taze sebze elde edilirdi. Buradaki halk birçok işte hüner sâhibiydi. 
Yazılarını hakkederek yazarlardı. Mahir ustaları evler, saraylar inşa ederlerdi. Halk keçe örer, 
hançerle süslemeler yapardı. Yer altından altın, gümüş, bakır, kalay çıkarırlar ve bu ma-
denlerle eşyalar yaparlardı. İyi işleyen pazarları vardı. Altın ve gümüşten sikke kestirirlerdi. 
Sikkenin yazı tarafında bir atlı ve tura tarafında insan sureti yer alırdı. Yabanî sığır, manda, 
fil, büyük köpek, eşek, tavus kuşu gibi hayvanlar beslerlerdi. Ayrıca inci, mercan, kehribar ve 
mavi yeşim taşına benzer sır elde ederlerdi. Yetişen diğer hayvanlar diğer ülkelerdeki gibiydi. 
Hane, nüfus ve savaşabilen asker sayısı pek çoktu (Han Shu, Beijing, 1997, s. 3885; Tong 
Dian, Beijing, 2003, s. 5235). Gök-Türkler devrindeki malûmatlara göre ise Keşmir’de savaşa-
bilen asker sayısı 10.000 küsurdu. Devlette kanunlar çok katıydı. İnsan öldüren, hırsızlık ve 
yağma yapanlar öldürülürlerdi. Çok kurban kesilirdi. Bu Sakalar, Congling (Pamir) Dağı’nda 
Gök Tanrı’ya ibadet ederlerdi. İbadet merasimleri ve nizamları çok görkemliydi (Tong Dian, s. 
5236). Keşmir Sakaları Manici ve sonraları Budacı da olmuşlardı (Eberhard, “a.g.m.”, s. 138).
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Feng Chao o esnada çok hastalandı (müşkülat içine düştü).
[21]: 留寄健馱邏國中使歸朝後漸痊平誓心歸佛

Jiantuoluo (Gandhara) Memleketi’nde konakladı. İmparatorluk Komi-
seri’nin (Çin) sarayına dönmesinden sonra gitgide iyileşti. (Kendisini) Bu-
da’ya adamaya yürekten ant içti.

[22]: 遂投舍利越魔三藏落髮披緇願早還鄉對見明主

Sonra Heliyuemo Sanzang’a katıldı. Saçlarını salıp omuzlarını kapattı. 
Bir an önce kasabasına dönüp Aydınlığın Efendisi’ni yüz yüze görmek 
istiyordu.

[23]: 侍覲父母忠孝兩全時蒙三藏賜與法號

Ana babasına baktı ve sadakatin ve evlada yakışır dindarlığın iki erde-
mini yerine getirdi. Bahtlıydı ki Sanzang ona Fa adını bahşetti.

[24]: 梵云達摩馱都唐言以翻名為法界

Sanskritçesi Damo Tuodou (Dharmadhātu) idi. Tang (Çin) diline Fa Jie 
olarak tercüme edilirdi.

[26]: 即當肅宗文明武德大聖大宣孝皇帝至德二載丁酉歲也洎二十九

Artık İmparator Wenming Wude Dasheng Daxuan Xiao (“Bilge, Aydın, 
Kudretli, Adil, Mübarek, Ulu Nüfuz Xiao”)’nun dingyou yılının ikincisi (757) 
geldi. (Wu Gong) 29 yaşına çattı.

[27]: 於迦濕彌羅國進受近圓

Jiashimiluo (Keşmir)13 Memleketi’nde yakınlardaki her şeyi gidip aldı.
[s. 980a, 4]: 然於北天竺國皆薩婆多學也唐言根本說一切有然此蒙鞮寺者北天

竺王踐位後建茲寺矣

Kuzey Tianzhu (Hindistan) Memleketi’nde herkes Sarvāsti-vāda Mez-
hebi’ndendir [Tang (Çin) dilinde aslında Shuoyiqieyou (“herkesin bir asıl 
kökten geldiğini söylemek” denir]. Şu Mengdi Manastırı’nı Kuzey Tianzhu 
(Hindistan) Hükümdarı, yücelik kazandıktan sonra inşa etmişti.

[5]: 梵云蒙鞮微賀羅微賀羅者唐言住處

Sanskritçe Mengdi Weiheluo (Mundi Vihâra) denir. Weiheluo, Tang (di-
linde) yerleşim yeri demektir.

[6]: 住處即寺也次有阿彌陀婆挽免煩反平聲呼寺

Yerleşim yeri ise tapınaktır. Yine Amituopowan (Amitâbha-vana?) Ma-
nastırı,

[7]: 次有阿難儀寺次有繼者岑寺次有惱也羅寺

Ananyi Tapınağı, Jizhecen Tapınağı, Naoyeluo Tapınağı,
[8]: 次有惹惹而者反寺次有將軍寺次有也里特勒寺

Rere Tapınağı, Jiangjun (“General”) Tapınağı, Yelitele (“Yel Töles?”) Ta-
pınağı

[9]: 突厥王子置也次有可敦寺突厥皇后置也

13 Keşmir için en eski devirlerden beri kullanılan Jibin adının yanında seyahatnâmede yine 
doğrudan Keşmir adının çevriyazımı olan Jiashimiluo ve yine Jiashimi işaretleri kullanılmış-
tır. Çin kaynaklarında milâttan önceki devirlerden III. yüzyıla kadar Pencap tarafları, III. - V. 
yüzyıllarda Keşmir tarafları ve nihayetinde VI. - VIII. yüzyıllarda umumen Kabil Irmağı’nın 
alt akımları olduğuna yönelik muhtelif görüşler varsa da bu adları esasen Keşmir havalisine 
atfetmek makûldur.
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Tujue (Gök-Türk) Veliahdı tarafından kurulmuştu. Yine Kedun (Hatun) 
Manastırı vardı. Tujue (Gök-Türk) Hatunu dikmişti.14

[10]: 此國伽藍三百餘所靈塔瑞像其數頗多

Bu memlekette 300 küsur manastır mevcuttu. Sutpaların ve heykelle-
rin sayısı çoktu.

[11]: 或阿育王及五百阿羅漢之所建立也

Denir ki Ayu (Açoka) Hükümdarı ve 500 arhat (bunları) yapmıştı.
[12]: 如是巡禮兼習梵語經遊四年夙夜虔心

Böylece yolculuğuna çıktı ve Sanskrit dilini öğrendi. Seyahatte dört 
yılını geçirdi. Gündüz ve gece yürekten dinine bağlandı.

[13]: 未曾暫捨其國四周山為外郭

Bir an olsun geçici olarak (dahi) bir yerde kalmadı. Bu memleketin 
(Keşmir) dört tarafı dağlarla çevriliydi ve (böylece) dış surlar (gibi) olurdu.

[14]: 總開三路以設關防東接吐蕃北通勃律

(Buraya) açılan toplam üç yol bulunuyordu ki (üzerinde) savunma için 
inşa edilen geçitler vardı. Doğuda Tufan (Tibet) ile sınırdaştı, kuzeye iler-
lenirse Bolü (Bolor)’ye varılırdı.

[15]: 西門一路通乾陀羅別有一途常時禁斷天軍行幸方得暫開

Batı kapısından bir yol Gantuoluo (Gandhara)’ya giderdi. Bir başka 
yol ise daima engellerle kapalıydı. Göğün ordusu ilerleyip şükür ki (yolu) 
geçici olarak açtı.

[16]: 法界至於第四年後

Fa Jie dördüncü yıldan sonra geldi.
[17]: 出迦濕密國入乾陀羅城於如羅灑王寺中安置其寺王所建立

Jiashimi (Keşmir) Memleketi’ne gitti, Gantuoluo (Gandhara) Şehri’ne 
girdi. Ruluoli Hükümdar Manastırı’nda güvenle yerleşti. Bu manastır hü-
kümdar tarafından yapılmıştı.

[18]: 從王為名王即上古罽膩吒王之胄胤也

Bu yüzden “hükümdar”, (manastır) adı olmuştu. Hükümdar geçmişteki 
Jinizha (Kanişka)15 Hükümdarı’nın torunlarındandı.

[19]: 次有可忽哩寺王子名也繽芝寺王女名也

Sonra Kehuli Manastırı vardı ki (ad), veliahdın adıydı. Binzhi Manastırı 
(’nın adı) ise hükümdarın kızının adıydı.

[20]: 復有栴檀忽哩寺王弟名也此皆隨人建立

14 Batı Gök-Türklerinin Budacılığa inandıklarına dâir Çin kayıtları çok mahduttur. Bölgede-
ki Saka bakiyelerinin ısrarla Gök-Tanrı dininden olduklarına yönelik epey malûmat vardır. 
Buna karşılık seyyahın Keşmir havalisinde adlarını tek tek saydığı bazı tapınakların kesin bir 
dille Gök-Türkler tarafından yapıldığını bildirmesi çok mühimdir. Yine benzer devirlerde se-
yahate çıkan Koreli Budacı keşiş Hyecho (Çincesi Hui Chao; 704-787) ise Gandara’daki Türk 
hükümdarın, hatunun, teginin ve beylerin Buda manastırları inşa ettiklerini ve bölgedeki 
Türk hükümdarlarıyla kuzeydeki Türk hükümdarları arasında farklılıklar olduğu bildirilmek-
tedir (Taishō Shinshū Daizōkyō, Tokyo, 1922-1933, C. 51, 2089. Metin, s. 977).
15 Bunların Kuşhan İmparatorluğu’nun bakiyeleri olduğu bir hakikattir ve seyyahın böyle bir 
bilgiyi eğer tarih kitaplarına bakmamış ise ancak bölge halkından duymuş olması gerekmek-
tedir. Dolayısıyla VIII. yüzyılda bölge halkının kendisini hâlâ IV. yüzyılda devletleri yıkılan 
Kuşanların torunları olarak gördükleri anlaşılmaktadır.
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Yine Zhantanhuli Manastırı (’nın adı) hükümdarın erkek kardeşinin 
adıydı. Bunların hepsi insan (adları) alarak dikilmişti.

[21]: 從彼受名次有特勤灑寺突厥王子造也

Adlarını bunlardan almışlardır. Yine Teqinsa (Tegin Şad?) Manastırı 
(’nın adı) Tujue (Gök-Türk) Hükümdarı’nın oğlundan gelmeydi.

[22]: 可敦寺突厥皇后造也復有阿瑟吒寺薩緊忽哩寺

Kedun (Hatun) Manastırı (’nın adı) Tujue (Gök-Türk) Hükümdarı’nın 
karısından gelmeydi. Yine Asezha Manastırı ve Sajinhuli Manastırı vardı.

[26]: 如是巡禮又經二年

Böylece ibadet seyahatinde iki yıl (daha) geçti.
[27]: 即當代宗眷文孝武皇帝廣德二年甲辰歲也從此南遊中天竺國

Artık İmparator Dai Zong Juan Wen Xiao Wu’nun guangde saltanat 
devresinin 2. yılı (764), jiachen yıl dönümüydü. (Wu Gong) buradan güne-
ye Tianzhu (Hindistan)’ya seyahat etti.

[s. 980b, 26]: 自彼中天來至漢界凡所經歷

(Wu Gong Hindistan’daki seyahatlerinden sonra) kutsal metinlerin 
hepsini buradan, Hindistan’ın merkezinden Han (Çin) sınırına getirdi.

[27]: 睹貨羅國五十七番中有一城號骨咄國

Duhuoluo (Tohar) Memleketi’nin 57 tâbisi içinde bir şehrin adı Guduo 
(Huttal) Memleketi idi.

[28]: 城東不遠有一小海其水極深當持牙經南岸而過

Şehrin doğusunda, yakın bir yerde küçük bir deniz (göl) vardı. Bu su 
çok derindi. (Wu Gong) (fil) dişleri ve kitapları yüklenip suyun güney kıyı-
sını takip ederek geçti.

[29]: 時彼龍神知有舍利地土搖動玄雲揜興霹靂震雷

O esnada kutsal ejderha buranın bir Buda yadigârı olduğunu bildi. Yer 
sallandı. Kara bulutlar gökyüzünü kapladı. Gök gürüldedi, şimşek çaktı.

[s. 980c, 1]: 雹雨驟墮有一大樹不遠海邊

Birden dolu ve yağmur boşaldı. Denizin (gölün) yakın tarafında büyük 
bir ağaç vardı.

[2]: 時與眾商投於樹下枝葉摧落空心火燃

O vakit (Wu Gong) kervan ile birlikte ağacın altında toplandı. Dallar ve 
yapraklar hırpalandı ve düştü. Göğün ortasında ateş topu belirdi.

[3]: 時首領商普告眾曰誰將舍利異寶殊珍

Bunun üzerine kervanın başı kalabalığa şöyle dedi: “Kim Buda yadigâ-
rından tılsımlı mücevher (veya) kıymetli bir hazine aldı?”

[4]: 不爾龍神何斯拗怒有即持出投入海中無令眾人受茲惶怖

Yoksa kutsal ejderha16 neden böylesine sinirlensin? “Elinde olan gidip 

16 V. yüzyılın başlarında bölgeden geçen Fa Xian böyle bir ejderhadan bahsetmektedir: “Cong-
ling (Pamir) Dağları’nda kışın ve yazın kar bulunurdu. Yine zehirli bir ejderha vardı. Eğer onun 
niyeti unutulursa, (o) zehrini tükürüp estirirdi. Yağmur ve kar (yağar) ve kum, çakıl taşları uçar-
dı. Bu felaketle karşılaşan on bin kişiden biri (bile) kurtulamazdı” (Taishō Shinshū Daizōkyō, 
C. 51, 2085. Metin, s. 857). VII. yüzyılın ilk çeyreğinde bölgeden geçen Song Yun de benzer 
bir ejderhadan bahsetmektedir: “Congling (Pamir) Dağı’na çıktılar. Tekrar batıya üç gün ilerle-
yip Boyu Şehri’ne (?) ve üç gün sonra Bukeyi Dağı’na (?) vardılar. Bu yer çok soğuktu, yaz-kış 
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10 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

denize (göle) bıraksın! Kervandakilerin korkmasına sebep olmasın!”
[5]: 法界是時懇心祈願放達本國利濟邦家

Fa Jie bu sırada yalvaran bir yürekle arzusunu dillendiriyordu: Ana 
yurduna varmak ve halkına ve âilesine fayda temin edebilmek.

[6]: 所獲福因用資龍力從日出後洎于申時

Herkesin selameti ejderhanın gücüne bağlıydı. Güneşin doğmasından 
shen (saat 15:00-17:00) vaktine kadar

[7]: 祈祝至誠雲收雨霽僅全草命

(Wu Gong) huşu içinde dua etti. Bulutlar dağıldı ve yağmur durdu. (O) 
hemen hemen tüm fenalıklara hükmetti.

[8]: 漸次前至行拘密支國王名頓散灑次惹瑟知國王名黑未梅

(O) gitgide ilerledi ve Jumizhi Memleketi’ne vardı. Hükümdarın adı 
Dunsansa idi. Sonra Resezhi Memleketi’ne geldi. Hükümdarın adı Heiwe-
imei idi.

[9]: 次至式匿國

Sonra Shini (Signan) Memleketi’ne vardı.
[10]: 如是行李經歷三年備涉艱難捐軀委命

Böylece seyahatte üç yıl geçti. Birçok tehlikeyi ve güçlüğü aştı. Bedeni-
ni kurban etti, hayatını tüketti.

[11]: 誓心報國願奉君親聖慈曲臨

Memleketine karşılığını vermek üzere kalbini çözdü. Hükümdarına ve 
ana-babasına hizmet etmek istiyordu.

[12]: 漸屆疏勒一名沙勒時王裴冷冷鎮守使魯陽留住五月

Gitgide (ilerleyip) Shule (Kaşgar) [bir adı da Shale]’ya vardı. O esnada 
hükümdar Pei Lengleng idi. Zhenshou (baş muhafız17) Shi (komiser18) ise 
Lu Yang idi. (Wu Gong orada) beş ay kaldı.

[13]: 次至于闐亦云于遁或云豁丹梵云瞿薩怛那唐言地乳國王尉遲曜

Sonra Yutian (Hoten) [Yudun veya Huodan da denir]’a vardı. Sanskrit-
çe Qusadana denirdi [Tang (Çin) dilinde “yerin memesi” (mânâsına gelir-
di)]. Hükümdarı Weichi Yao idi.

[14]: 鎮守使鄭據延住六月次威戎城亦名缽浣國

Baş Muhafız Komiser Zheng Ju idi. (Orada) altı ay konakladı. Sonra We-
irong Şehri’ne geldi, Bohuan (Barhan) Memleketi olarak da adlandırılırdı.

[15]: 正曰怖汗國鎮守使蘇岑

Doğru söylenişi Buhan (Barhan)19 Memleketi idi. Baş Muhafız Komiser Su Cen idi.

kar dururdu. Dağın ortasında göl birikmişti. Burada zehirli bir ejderha yaşardı. Bir vakitler bir 
tüccar varmış, gölün kenarında uyumaya başlamış. Bunu gören ejderha çok kızmış ve büyü 
yapıp onu öldürmüş. Hanbantuo (Taşkurgan havalisi) Hükümdarı bunu duymuş. Tahta oğlunu 
bırakmış ve Wuchang (Udyana) Memleketi’ne gitmiş. Brahman büyülerini öğrenmiş. Dört yıl geç-
tikten sonra onların tüm sanatlarını öğrenmiş ve (memleketine) dönüp tahtta çıkmış. (Sonra) gö-
lün kenarına gelip ejderhaya lanet okumuş. Ejderha insana dönüşmüş. (Kötülükleri yüzünden) 
pişmanlıkla hükümdara yaklaşmış” (Taishō Shinshū Daizōkyō, C. 51, 2092. Metin, s. 1019).
17 Hucker, a.g.e., nu: 390.
18 Hucker, a.g.e., nu: 5197.
19 Burası Barhan idi. Gök-Türk Aşina She-er, Chuyue ve Chumi boylarını mağlup ettikten 
sonra Karaşehir’i ele geçirdi. Bunun üzerine Kuçalılar da çok korktular ve şehirlerini boşalt-
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11KÜRŞAT YILDIRIM / WU GONG SEYAHATNÂMESİ

[16]: 次據瑟得城使賣詮次至安西

Sonra Jusede Şehri’nde geldi. Komiser Mai Quan idi. Sonra Anxi (Ku-
ça)’ye geldi.

[18]: 四鎮節度使開府儀同三司撿校右散騎常侍安西副大都護兼御史大夫郭昕

(Orada) Dört Garnizon Askeri Komiseri (Jiedushi20), kaifuyitongsansi, 
jianjiaoyousanjichangshi, Anxi Baş Vali (Dadouhu) Yardımcısı ve Müfettiş 
(Wushi21), Büyük Üstat (dafu22) unvanlı Guo Xin (adlı biri vardı).

[19]: 龜茲國王白環亦云丘茲正曰屈支城

Qiuci (Kuça) [Qiuzi da denirdi]23 Memleketi’nin Hükümdarı Bai Huan 
idi. Doğru okunuşu Quzhi Şehri idi.

[20]: 西門外有蓮花寺

Batı kapısı dışında Lianhua (Lotus) Tapınağı vardı.
[21]: 有三藏沙門名勿提提犀魚(唐云蓮花精進)至誠祈請譯出十力經

Orada sanzang shaman (śramana)’ı Wutitixiyu vardı. (Bu) Daçabala 
Sûtra’nın tercüme edilmesini hassaten rica etti.

[22]: 可三紙許以成一卷三藏語通四鎮梵漢兼明此十力經

Bu, üç varağı bir cilt (bölüm) (ederdi). Sanzang, Dört Garnizon (dili), 
Sanskritçe ve Çince’nin hepsini biliyordu. Daçabala Sûtra’yı

[23]: 佛在舍衛國說安西境內有前踐山

Buda, Shewei (Çrâvasti) Memleketi’nde dile getirmişti. Anxi (Kuça) sı-
nırlarının içinde Qianjian Dağı vardı.

[24]: 前踐寺復有耶婆瑟雞山此山有水滴霤成音

(Dağda) Qianjian Tapınağı bulunuyordu. Yine Yeposeji Dağı vardı. Bu 
dağda akıp damlayan sular ses hâline gelirdi.

[25]: 每歲一時採以為曲故有耶婆瑟雞寺東西拓厥寺

Her yıl bir vakit (bu sesler) ahenkleşip bir musiki hâlini alırdı. Bu yüz-
dendir ki Yeposeji Tapınağı vardı (kurulmuştu). Doğuda ve batıda Tajue 
Tapınağı,

[26]: 阿遮哩貳寺於此城住一年有餘

Azhelier Tapınağı (vardı). Bu şehirde bir yıldan fazla yaşadı.
[27]: 次至烏耆國王龍如林鎮守使揚日祐延留三月

Sonra Wuqi24 (Karaşar) Memleketi’ne geldi. Hükümdar Long Rulin idi. 

tılar. Çinliler ve işbirlikçileri Barhan (Pohuan 撥 換) Şehri’ne çekildiler. Gök-Türkler ise burayı 
kuşattılar (Xin Tang Shu, s. 5303-5304). Bu Xin Tang Shu’nun Tilichih (“Coğrafya Kayıtları”) 
bölümünde kaydedildiğine göre Kumo (Aksu)’nun kuzeybatısındaki Barhan (Po-huan 撥 換) 
Irmağı vardı (Xin Tang Shu, s. 1149).
20 Hucker, a.g.e., nu: 777.
21 Hucker, a.g.e., nu: 8167.
22 Hucker, a.g.e., nu: 5939. 
23 Hunlar devrinde Kuça Devleti doğudaki Çin Genel Valiliği (duhu 都 護)’nin olduğu Wulei 
(Çedır) Şehri’ne 350 li uzaklıktaydı. Doğudaki Weili (Korla)’ye 650 li sonra varılırdı. Gök-Türk-
ler devrinde Anxi Valilik İdâresi 安 西 都 督 府’nin buraya taşındığını bildirmektedir. Burası 
Yutien 于 闐 (Hoten), Suiye 碎 葉 (Suyab veya Tokmak) ve Shule 疏 勒 (Kaşgar) ile beraber idâri 
birim olarak “Dört Garnizon”u (sizhen 四 鎮) teşkil etmiştir.
24 Çin kaynaklarında umumiyetle Yanqi 焉 耆 olarak kaydedilen bugünkü Karaşar veya Kara-
şehir, VII. yüzyılda Rahip Xuan Zang tarafından Aqini olarak kaydedilmiştir (Da Tang Xiyuji 
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12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Zhenshou (baş muhafız) Shi (komiser) (ise) Yan Riyou idi. Orada üç ay 
konakladı.

[28]: 從此又發至北庭州本道節度使御史大夫楊襲古

Buradan yine ilerleyip Beiting (Beşbalık)25 bölgesine vasıl oldu. (Bura-
da) Bendao (“Ana Yol?”), Askerî Komiser, Müfettiş Büyük Üstat Yang Xigu 
(vardı).

[29]: 與龍興寺僧

Longxing Tapınağı’nın keşişleri ile
[s. 981a, 1]: 請于闐國三藏沙門尸羅達摩(唐言戒法)譯十地經三藏讀梵文并譯語

Yutian (Hoten) Sanzang Shaman (śramana)’ı Shiluodamo (Çiladharma) 
[Tang (Çin) dilinde Jie Fa]’ya Daçabhûmi Sûtra’yı tercüme etmesini rica 
etti. Sanzang, Sanskritçe metni okudu ve tercüme etti.

[2]: 沙門大震筆授沙門法超潤文沙門善信證義

Shaman (śramana) Dazhen fırçayla yazdı. Shaman (śramana) Fachao 
tashihleri yaptı. Shaman (śramana) Shanxin mânâları murakebe etti.

[3]: 沙門法界證梵文并譯語迴向輪經翻譯准此

Shaman (śramana) Fa Jie, Sanskritçe metni ve tercümeyi onayladı. 
Huixianglunjing aynı usulde tercüme edildi.

[4]: 翻經既畢繕寫欲終

Sutraların tercümesi bitti ve nüsha tamamlandı.
[6]: 時逢聖朝四鎮北庭宣慰使中使段明秀來至北庭洎貞元五年己巳之歲九月十

三日

Jiaozhu, s. 48) ki bunun Sanskritçe “ateş” anlamına gelen Agni Agnideśa kelimesinin (Korhan 
Kaya, Sanskrit-Türkçe Sözlük, Ankara, 2006, s. 31) Çinceye çevriyazımı olduğu söylenmekte-
dir (H.W. Bailey, Indo-Scythian Studies Being Khotanese Texts, C. VII, Cambridge, 1985, s. 
1-2; E.G. Pulleyblank, “The Consonantal System of Old Chinese”, Asia Major, C. 9, London, 
1963, s. 99 ve 123). Adın Kuça dilinde “uç, son” anlamına gelen “āke”den gelme olduğu 
söylenmektedir (W.B. Henning, “Argi and Tokharians”, Bulletin of the School of Oriental and 
African Studies, C. IX, Nu: 3, Cambridge, 1938, s. 570). Stein bazı bakımlardan Karaşar’ın 
Tarım havzasını oluşturan bölgeler arasında biricik konuma sâhip olarak kuzeydoğudan bü-
yük düzlüğe bitişik vaziyette doğudan batıya uzanan tarım havzasından ayrı kendi başına 
bir havza olduğunu ve Tanrı Dağları silsilesinde Turfan düzlüğünün batı ucundan Yulduz 
yaylasına uzandığını söylemiştir (A. Stein, Serindia: Detailed Report of Explorations in Central 
Asia and Westernmost China, C. III, Oxford, 1921, s. 1178-79). IX-XII. yüzyılda Ark adıyla bi-
linen Karaşar’ın adını (P. Pelliot, “Note sur les Anciens noms de Kučā, d’Aqsu et d’Uč-Turfan”, 
T’oung Pao, XXIII, Nu: 2, Leiden, 1923, s. 128 vd) Mirza Haydar Duğlat XVI. yüzyılda Çalış 
olarak vermektedir (Mirza Haydar Duğlat, Tarih-i Reşidî, İngilizceye Çeviren: E. Denison Ross, 
Türkçeye Çeviren: Osman Karatay, Selenge Yayınları, İstanbul, 2006, s. 167).
25 Kaynaklarda zikredilen Beşbalık Şehri’nin harabelerinin bir kısmı bugünkü Sanci Hui 
Özerk İli’ne bağlı Cimsar İlçesi’ndedir. Başta Chavannes olmak üzere bazı araştırmacılar Çin 
kaynaklarında geçen Arka Turfan Devleti’nin payitahtı Jinman’ı ve daha sonraki Beiting’i ve 
Türk kaynaklarındaki Beşbalık’ı hep bugünkü Cimsar ile eşleştirmektedirlerse de biz sadece 
bugünlere ulaşan harabelerin esas alınmaması ve sahanın daha geniş tutulması gerektiği ka-
naatindeyiz. Hsiao Matsuda, Jiu Tang Shu’nun coğrafyaya hasredilen 40. cildine dayanarak 
Gök-Türkler devrinde Beşbalık yâni “Beş Şehir”e dâhil şehirlerin Kehan Futu 可 汗 浮 圖, Mohe 
莫 賀, Jinling 金 領, Xiyan 西 延, Jinman 金 滿 olduğunu söylemektedir (Hsiao Matsuda, Gudai 
Tianshan Lishi Dili Xueyanjiu, Çin. Çev. Chen Jun-mou, Beijing, 1987, s. 352). Beşbalıḳ’ı 
farklı yerlerle eşleştiren beş görüş vardır: Cimsar (E. Chavannes), Ürümçi (J. Klaproth), Birba-
lık veya Guçung (G.E. Grum-Grjimailo), Karaşehir (Shao Yuanping), Tenekir (Yu Hao) (Akira 
Shimazaki, “On Pei-t’ing 北 庭 (Bis̆balïḳ) and K’o-han Fu-t’u-ch’êng”, Memoirs of the Research 
Department of the Toyo Bunko, 32, Tokyo, 1974, s. 101).

217_Kursat_Yildirim.indd   12 31.08.2015   10:53:25

32



13KÜRŞAT YILDIRIM / WU GONG SEYAHATNÂMESİ

O esnada Mübarek Saray, Dört Garnizon, Beiting (Beşbalık) Xuanwei 
(“Bastırma”) Komiseri, İmparatorluk Komiseri Duan Mingxiu, Beiting 
(Beşbalık)’e geldi. Zhengyuan saltanat devresinin 5. yılı (yâni) jisi yıl dö-
nümünün (789) IX. ayı, 13. gün,

[7]: 與本道奏事官節度押衙牛昕

Bendao (“Ana Yol?”), Zoushiguan (“Tezkere İşleri Memuru?”), Askerî 
Komiser, İmparatorluk Uşağı (ya-ya26) Niu Xin ile,

[8]: 安西道奏事官程鍔等隨使入朝當為沙河不通取回鶻路

Anxi (Kuça) Yolu Zoushiguan (“Tezkere İşleri Memuru?”) Cheng E gi-
bileri takip edip (Çin) sarayına doğru yola koyuldular. O esnada Shahe 
(Gansu Koridoru) (yolu) kapalı (olduğundan) Uygur (Huihu) yolu (Ötüken) 
üzerinden ilerlediler.

[9]: 又為單于不信佛法所齎梵夾不敢持來

(Ötüken’deki Uygurların) Chanyu’su Buda’nın öğretilerine inanmıyor-
du. (Bu yüzden Wu Gong) topladığı Sanskritçe kitapları yanında götürme-
ye cüret edemedi.

[10]: 留在北庭龍興寺藏所譯漢本隨使入都

(Kitapları) Beiting (Beşbalık)’daki Longxing Tapınağı’nın kütüphanesi-
ne bıraktı. Yaptığı Çince tercümeler elçi ile (daha sonra) payitahta (Chan-
gan’a) gidecekti.

[11]: 六年二月來到上京有敕令於躍龍門使院安置

6. yıl (790), II. ayda, payitahta vardı. Bir imparatorluk fermanı verildi 
ve Dilong Kapısı, elçiler köşküne yerleştirildi.

Sonuç ve Değerlendirmeler

Türk tarihi için mühim bir vesika olan Wu Gong Seyahatnâmesi için 
bazı neticeler çıkarmak ve değerlendirmeler yapmak lâzımdır:

1) Keşmir’in Çin İle İttifak Teşebbüsleri: Metinde kaydedildiği gibi 
750 yılında Keşmir’den gönderilen heyet Çin ile ittifak kurmak istiyor-
du. Buna karşılık Çin İmparatoru ertesi yıl kalabalık bir heyeti bölgeye 
gönderdi. Aslında daha önceleri de 619, 642 yıllarında Keşmirliler Çin 
sarayına elçiler göndermişlerdi.27 Bu ittifak teşebbüsünün doğudan gelen 
Arap akınları ve Tibet işgalleri sebebiyle olduğuna şüphe yoktur. Nitekim 
719 yılında Kang (Semerkand havalisi) Devleti Çin sarayına elçi gönderip 
Araplara karşı yardım istemiş, fakat Çin İmparatoru bunu kabûl etme-
miştir.28 Bunu müteakip 726 yılında Buhara, 727’de Keş, 728’de Vahan ve 
Maymarg, 729’da Vahan ve Huttal, Çin sarayına elçiler gönderip yardım 
istemişlerdir.29 Buna karşılık Çin bazı teşebbüslerde bulunmuş ve Çin 
kaynaklarının mübalağalı ifadesiyle Hindistan’ın kuzeyinde epey devlet 
Çin’e “bağlanmıştır.” Yine de Tibet tehlikesi tam kırılmamış ve Toharistan 

26 Hucker, a.g.e., nu: 7873.
27 Xin Tang Shu, s. 6241.
28 Xin Tang Shu, s. 6244.
29 Xin Tang Shu, s. 6245, 6246, 6255, 6257.
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Yabgusu’nun çağrısı üzerine Çin İmparatoru orduları 750 yılında Keş-
mir bölgesine göndermiştir. Bundan sonra Semerkand elçisi Moyemen, 
Keşmir elçisi Sapo Tarhan ile Fergana, Kümidh (Karategin), Harezm ve 
Buhara elçileri Çin sarayına gitmiştir. Wu Gong ise seyahatnâmede kay-
dedildiği gibi memleketine dönen Sapo Tarhan ile beraber yola çıkmıştır. 
751 yılındaki Talas Savaşı’nda mağlup olan Çinliler tüm Türkistan sa-
hasından geriye çekilmeye başlamış ve Keşmir’deki Karkoṭa Sülalesi Hü-
kümdarı Lalitāditya Muktapīḍa Pamir havalisine ve Tarım Havzası’ndan 
Toharistan’a kadar tüm sahaya hâkim olmuştur.30

2) Seyyahın İstikameti: Wu Gong, Çin Devleti tarafından siyasî bir 
misyonun parçası olarak Keşmir taraflarına gönderilmişse de yolda ya-
kalandığı hastalık onun kaderini değiştirmiştir. Gezip gördüğü yerler 
üzerine kendisini Budacılığa adamış ve Budacılık merkezlerinde tapınak 
tapınak gezerek Budacılığı ve Sanskritçeyi öğrenmiştir. Keşişin heyetle 
beraber Keşmir’e doğru gittiği yol kendi devrine kadar yüzyıllardır ve bel-
ki de bin yıllardır kullanılan Pamir Dağları ve Vahan Koridoru yoludur. 
Heyet bugünkü Shanxi’deki Xi’an Şehri yakınlarındaki Çin’in payitahtı 
Changan’dan yola çıkmış, Kansu Koridoru’nun batı kapısı olan Dunhu-
ang havalisi Tibetlilerin elinde olduğu için kuzeyden dolanarak Uygur Ka-
ganlığı topraklarından ilerlemiş, Taklamakan Çölü’nün kuzeyini ve Tanrı 
Dağları’nın güney eteklerini takip ederek Kuça’ya, oradan Kaşgar’a vasıl 
olmuştur. Buradan güney batıya ilerleyerek Pamir Dağları’ndaki geçitlere 
yönelmiş, Humi denen Vahan Koridoru’na girmiş, ardından Juwei, Gelan, 
Lanpo gibi yerleri geçip Udyana ve ardından İndus Irmağı kıyılarındaki 
Xindu Şehri’ne ve nihayetinde tarihte Gandhara denen bugünkü Peşa-
ver’e ulaşmıştır. Keşiş burada hastalanınca heyetten ayrılarak bir müddet 
dinlenmiş ve iyileşince iç dünyasındaki değişimin peşine düşerek daha 
da güneydeki Keşmir’e ve bugünkü yerlerini tespit etmemiz biraz zor olan 
Hindistan’daki diğer Budacılık merkezlerine gitmiştir. Bu yerlerde geçir-
diği yılların ardından farklı bir yoldan geri dönmüştür. Buna göre önce 
Tohar topraklarındaki Huttal (bugünkü Tacikistan’daki Khatlon havalisi) 
Şehri’ni geçtikten sonra Pamir Dağları’na gelmiş, Vahan Koridoru’ndan 
farklı bir geçitten daha kuzeyden (büyük bir ihtimalle Alay Vadisi’nden) 
ilerleyerek Jumizi, Resezhi ve Shini (Signan) adlı yerleri geçip Kaşgar’a 
varmıştır. Buradan Taklamakan Çölü’nün güneyine yönelip Hoten’e gel-
miş ve ardından çölün ortasından kuzeye doğru çıkarak Kuça’nın batı-
sındaki Barhan’a, oradan Kuça’ya, Karaşar’a ve nihayetinde uzun süre 
tercüme faaliyetlerinde bulunacağı Beşbalık’a ulaşmıştır. Beşbalık’taki 
çalışmaları tamamladıktan sonra ise Kansu Koridoru’nun kapalı olması 
sebebiyle Tanrı Dağları’nı aşıp Uygur Kaganlığı’nın toprakları olan bugün-
kü Moğolistan arazisine ve oradan da güneye inip Changan’a çatmıştır.

30 Buddha Prakash, “Gilgit in Ancient Times”, Bulletin of Tibetology, Nu: 3, Sikkim, 1970, s. 
33-34.

217_Kursat_Yildirim.indd   14 31.08.2015   10:53:25

34



15KÜRŞAT YILDIRIM / WU GONG SEYAHATNÂMESİ

3) Budizm: Wu Gong diğer Budacı seyyahlar gibi öncelikle gittiği yer-
lerdeki Buda mabetlerinden, heykellerinden, Budacılardan ve bunun ya-
nında bazı âdetler ile elbette gidip geldiği coğrafyanın şartlarından bahset-
miştir. Seyyah bilhassa “hidayete eren” heyecanlı bir Budacı olarak tüm 
Buda mabetlerini on yıllar boyunca adım adım gezerek ruhunu kurtuluşa 
erdirme yolunu seçmiştir. Seyyahın Gök-Türkler tarafından yapılan bazı 
manastırlardan bahsetmesi Batı Gök-Türklerdeki Budacılık hakkında 
bilebildiğimiz tafsilatlı tek Çin vesikasıdır. Keşişin zikrettiği manastırlar 
içinde bu manastırların adlarını ve yaptıranları bilhassa tek tek yazması 
dikkate değerdir. Yine Peşaver ve Keşmir havalisinde Teqinsa (Tegin Şad?), 
Kedun (Hatun), Yelitele (“Yel Töles?”) gibi çok bariz adlarda tapınakların 
bulunması çok mühimdir. Seyyah bölge halkından hiç bahsetmese de er-
ken Saka varlığının bakiyeleri üzerine, bir Gök-Türk nüfusunun varlığını 
aşikârdır. Öte yandan 789-790 yılında Ötüken’de Uygur Kaganı Küllüg 
Bilge Kagan’ın Budacılığı hiç hoş görmediğini seyyahın Buda külliyatla-
rını yanına almaya korkmasından anlıyoruz. Bilindiği gibi Uygurlar Bögü 
Kagan devrinde 762 yılında Mani dinine girmişlerdi.

4) Hindistan’ın Kuzeyinde Gök-Türk Varlığı: Bilindiği gibi Gök-Türk-
ler Sasanilerle işbirliği yaparak 567 yılında Eftalit Devleti’ni ortadan kal-
dırmış ve bölgeye Eftaliflerden mahallî idâreciler tayin etmişlerdir. Bunu 
müteakip VII. yüzyılın başlarında Doğu Roma İmparatorluğu ile Sasaniler 
arasında savaş çıkınca Gök-Türkler bölgedeki hâkimiyetlerini pekiştirmiş 
ve genişletmişlerdir. Böylece Ceyhun’dan İndus’a kadar olan tüm saha 
tam olarak Gök-Türklere âit olmuştur.31 Tibetçe “Hindistan’da Budacılık 
Tarihi” (Tibetçe adı: rGya-gar-chos-’byuṅ) adlı eserini 1608’de kaleme alan 
Lama Taranatha’nın tuttuğu Gök-Türkler devrine âit olduğu anlaşılan 
kayda göre Hükümdar *Turuşka (Türk)’nın oğlu *Turuşka Mahāsammata 
Keşmir’de 150 yıl yaşamış ve Keşmir, Thogar (Togar), *Gajni (Gazne)’de 
100 yıl hüküm sürmüştür.32

Erken devirlerde yazılmış bir Hint Buda Tantra’sı olan Arya Mañ-
juśrī-mūla-kalpa’da ise şöyle bir kayıt yer almaktadır: “Sonra kuzeyde bü-
yük bir ordu ve kudretle Turuşka Hükümdarı ortaya çıktı.33 Keşmir, Başka-
la, Udyana kapılarına geldi… 86.000 stupa34 yaptı… Ondan sonra Mahā 
Turuşka35… 8.000 manastır dikti.”36

Bu tür kayıtlardan anlaşılıyor ki Keşmir’den Gandhara’ya Gök-Türkler 
Budacılığın hâmisi olmuşlar, bilhassa canlı öldürülmesini yasaklamışlar 

31 Prakash, “a.g.m.”, s. 19.
32 Tāranātha’s History of Buddhism in India, İng. Trc., L. Chimpa-A. Chattopadhyaya, Delhi, 
1990, s. 149 (Fol 53A).
33 574-575 yıllarıdır.
34 İçerisinde Budacılığın kutsal emanetlerinin saklandığı ve Budacıların meditasyon yaptıkla-
rı kubbeli veya kule tipi yapılardır.
35 576-579 yıllarıdır.
36 K.P. Jayaswal, An Imperial History of India in a Sanskrit Text [c. 700 B.C. - c. 770 A.D.], 
Lahore, 1934, s. 23.
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ve çok sayıda manastır dikmişlerdir ki onlardan biri olan Hatun Manastırı 
bizzat Wu Gong tarafından görülmüştür. Böylece VII. yüzyılın başlarında 
Gandhara ve Keşmir ile umumen Kuzey Hindistan’da kudretli bir Gök-
Türk idâresi mevcuttur.37 Türklerin buralarda kurdukları güçlü devlet ya-
pısı Budacılığın gelişip yayılmasını sağlamıştır.38

5) Doğu Türkistan’daki Çin İdaresi: Seyyahın Doğu Türkistan’da VIII. 
yüzyılın ikinci yarısında bahsettiği Çinli idâreciler ve memurlar, Gök-Türk 
Kaganlığı yıkıldıktan sonra Doğu Türkistan’ın bir kısmının Çin tahakkü-
mü altına girdiğini göstermektedir. Uygur Kaganlığı ise nüfuz sahasını 
bugünkü dış Moğolistan ile sınırlamıştır. 630 yılında Gök-Türk Kagan-
lığı yıkıldıktan sonra Çinliler sırasıyla 640 yılında Turfan’ı39, 644 yılında 
Karaşar’ı40, 648 yılında ise Kuça’yı41 işgal ettiler. Bundan sonra Kaşgar, 
Hoten gibi merkezler de Çin’e teslim oldu ve buralara da Çinli valiler ve 
komutanlar gönderildi. Kaynakta hükümdar olarak bildirilen bazı kişile-
rin adlarının Çince olması sebebiyle Çinli vali atandığı anlaşılmaktadır.

Seyyahın verdiği malûmatlara göre Çinliler Doğu Türkistan’daki tüm 
şehirlerin başına bir Çinli vali ve bir komutan atamışlardır. Buna göre:

Şehir Vali Komutan
Kaşgar Pei Lengleng Lu Yang
Hoten Weichi Yao Bildirilmemiş
Barhan Bildirilmemiş Su Cen
Jusede Bildirilmemiş Mai Quan
Kuça Bai Huan Guo Xin
Karaşar Long Rulin Yan Riyou
Beşbalık Bildirilmemiş Yang Xigu

Yine Dört Garnizon ve Beşbalık “Bastırma” Komiseri olan Duan Min-
gxiu adlı bir görevliden bahsedilmektedir.

Bu görevlilerden bazılarının unvanları farklı olarak geçse de gerçekten 
bölgede var olduklarını yıllıklardaki bazı kayıtlar vesilesiyle teyit edebili-
yoruz. Meselâ Xin Tang Shu’nun “Uygurlar” bahsinde Anxi Büyük Valisi 
Guo Xin ve Saltanat Naibi Yang Xigu zikredilmektedir.42

6) Kansu Koridorunun Kapalı Olması: Tibet’i tek bir çatı altında top-
layan Srong btsab-sgam-po (630-698)’nun hükümdarlığı devrinde gitgide 
güçlenen Tibetliler doğuya doğru ilerleme başlamışlar, 663 yılında Kök Nor 
(Qinghai) bölgesinde Tuyuhun’ları mağlup ederek Kansu Koridoru’nun 
güneybatı kısmını ele geçirmişlerdir. Bu arada 670 yılında Tibetliler Kuça, 
Hoten, Karaşar ve Kaşgar etrafını da işgal etmişlerdir. Gök-Türklerin de 

37 Prakash, “a.g.m.”, s. 20.
38 Prakash, “a.g.m.”, s. 24.
39 Xin Tang Shu, s. 6222-6223.
40 Xin Tang Shu, s. 6229.
41 Xin Tang Shu, s. 6131.
42 Xin Tang Shu, s. 6125.
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devreye girdiği türlü mücadelelerden sonra 692 yılında Kuça-Dört Gar-
nizon havalisine hâkim olmuşlardır.43 Nihayetinde Çinlilerin tianbao sal-
tanat devresinin 14. yılından (755) sonra Çin’de meydana gelen isyan ve 
karışıklıklar sebebiyle Çin, Dunhuang bölgesinden çekilmiş ve yükselen 
Tibet gücü buraları ele geçirmiştir.44 Böylece Kansu Koridoru kapanmış-
tır. Seyyahın Beşbalık’tan Çin’e doğru yola çıktığı 789 yılının sonlarında 
Tibetliler iyice kuzeye çıkmışlar ve nihayetinde 790 yılında Beşbalık’ı tek-
rar ele geçirmişlerdir.45 Bu yüzden Çinlilerin Kuça, Kaşgar ve Hoten ile 
olan bağlantıları kopmuştur.46 Bir kısım Uygurların bu arada isyan edip 
Cungarya’nın doğu kısımlarını ele geçiren Karluklardan kaçıp daha da 
güneye, Turfan taraflarına indikleri47 ve böylece bölgenin Çin hâkimiye-
tinden tamamen çıktığı anlaşılmaktadır.

Umûmî netice olarak seyahatnâmenin tarih, kültür ve din araştırma-
larında müracaat edilebilecek mühim bir vesika olduğu ve yine türlü yön-
lerden ele alınması gerektiği ve devrin bazı siyasî ve dinî hadiselerinin bu 
kaynak vesilesiyle çok açık bir şekilde izah edilebileceği kanaatindeyiz.
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Wo Gong’un Güzergâhı
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1FATMA ÇAPAN / ATTİLA’YA SUİKAST GİRİŞİMİ

AVRUPA HUN DEVLETİ’NİN BÜYÜK HÜKÜMDARI 
ATTİLA’YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Yrd. Doç. Dr. Fatma ÇAPAN*

Öz

IV. yüzyılın sonlarına doğru Tuna boylarına gelen Avrupa Hunları, baş-
langıçtan Attila dönemine kadar Doğu Roma İmparatorluğu’nu (Bizans)
baskı altına alarak kendilerine kalıcı yurtlar elde etme ve cihanşümul bir 
devlet kurmayı amaçlamışlardır. Bu nedenle sık sık Doğu Roma İmpara-
torluğu üzerine saldırılar düzenleyerek zaman zaman onları vergiye bağla-
mışlardır. Attila döneminde gücünün zirvesine ulaşan Avrupa Hun Devleti, 
Bizans üzerine bu baskıları daha da arttırmıştır. Dolayısıyla bu baskılar 
karşısında kuzey sınırlarında huzur bulamayan Bizans daha ağır vergiler 
ödemek zorunda kalmıştır. Attila’nın bitmek tükenmek bilmeyen saldırıları 
ve istekleri karşısında çok zor durumda kalan İmparator II. Theodosios 
(408-450), son çare olarak ona karşı bir suikast planı hazırlamıştır. Ancak 
bu suikast planı başarıya ulaşamamıştır.

Anahtar kelimeler: Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans), Attila, Hun-
lar, Suikast.

Abstract
The Assassination Attempt To Great Ruler Of European 

Hunnish State Attila
The European Huns who came to Danube coast towards the end of 4th 

century had aimed to obtain lands for themselves by suppressing East Ro-
man Empire (Byzantine) and to found a global state from beginning to the 
era of Attila. For this reason, the Huns imposed a tax on Byzantine from 
time to time by arranging assaults towards East Roman Empire frequently. 
European Hunnish State, what reached its peak in terms of strength du-
ring the era of Attila, increased the pressure on Byzantine. Thus Byzantine, 
what could not feel peaceful in the northern borders because of the pres-
sure, had to pay more and more taxes. The Emperor II. Theodosios (408-

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 217           Ağustos 2015
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450) who had been in difficulty due to the endless attacks of Attila and his 
demands arranged an assassination plan againts him as the last solution. 
However, this conspiracy of assassination failed.

Keywords: East Roman Empire (Byzantine), Attila, Huns, Assassination.

Giriş

Asya Hun İmparatorluğu’nun Çin baskısı ve iç karışıklıklar nedeniy-
le dağılma sürecine girmesiyle birlikte kardeşi Ho-han-yeh ile bundan 
sonra izlenecek strateji ile ilgili anlaşmazlığa düşen Çi-çi M.Ö. 55 yılında 
kendisine bağlı boylarla Batı Türkistan’a gitmiştir. Ancak M.Ö. 36 yılında 
bir Çin saldırısı sonucunda öldürülmüş, halkı da dağınık bir şekilde ya-
şamaya devam etmiştir.1 Bu arada Çin hakimiyetine giren Ho-han-yeh’e 
bağlı Hunlar iç anlaşmazlıklar nedeniyle Kuzey ve Güney olmak üzere 
ikiye ayrılmışlardır. M.S. 155 yılında Kuzey Hun Devleti’nin Çin saldırıları 
sonucunda dağılması üzerine halkın bir kısmı batıya doğru göç ederek 
Batı Türkistan’daki soydaşları Çi-çi Hunları ile birleşmiştir.2 Avrupa Hun-
ları’nın temellerini oluşturan bu Türk topluluğu M.S. 350’li yıllarda teşki-
latlanmalarını tamamlayarak batıya doğru harekete geçtiler. Böylece Türk 
teşkilâtlanma ve devlet kurma ruhu bir kez daha tarih içinde kendini gös-
termiş oluyordu. Onların Avrupa önlerine gelip, İtil Nehri’ni geçmeleri ile 
birlikte oralarda bulunan başta Alanlar ve Gotlar gibi bazı kavimler batıya 
doğru ilerlemek zorunda kalmışlar ve böylece tarihte “Büyük Halk Göçleri” 
ya da “Kavimler Göçü” diye bilinen süreç başlamıştır. Bu göçler Avrupa 
kıtasının siyasi, sosyal ve kültürel yapısında önemli değişikliklere neden 
olduğu gibi Türklere Avrupa’nın kapıları açılmış, birçok Türk kavmi asır-
larca siyasi otoritesini Doğu Avrupa’da gösterme imkânı bulmuştur.3

Bu Türk göçleri öncesinde Roma İmparatorluğu ise ekonomik sıkıntı-
lar, yeteneksiz imparatorlar, iç karışıklıklar, Batıda çeşitli kavimlerin bas-
kıları gibi nedenlerle çöküşe geçmişti. Bu durum karşısında İmparator 
Konstantinos (324-337) devletin merkezini doğuya naklederek, İstanbul 
şehrini kurdu. Dolayısıyla İmparatorluğun doğu kısmı Doğu Roma (Bi-
zans) olarak ortaya çıktı.4 Ancak, Doğu Roma İmparatorluğu, IV. yüzyılın 
sonlarından itibaren başta Hunlar olmak üzere Avarlar, Bulgarlar, Peçe-

1 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Boğaziçi Yayınları, 10. Baskı, İstanbul, 1993, s. 63.
2 Kafesoğlu, a.g.e., s. 64-65; Lajos Ligeti, “Asya Hunları”, (Gyula Nemeth, Attila ve Hunları), 
(Türkçeye Çev. Şerif Baştav), A.Ü. DTCF Yayınları, Sayı: 106, İstanbul, 1962, s. 55; Akdes 
Nimet Kurat, IV. ve XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, 
Murat Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, Ankara, 1992, s. 12.
3 Kurat, a.g.e., s. 15-17; Şerif Baştav, “Attila ve Hunları”, Türkler Ansiklopedisi, Cilt: II, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, s. 853; Fatma Çapan, Balkanlar’da Bizans-Türk İlişkileri 
(IV. - X. Yüzyıllar), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Elazığ, 2013, s. 8; Manole Neagoe, Bozkır’ın 
Üç Atlısı (Attila-Cengiz Han-Timur), (Türkçeye Çev. Müstecip Ülküsal), Çatı Kitapları, İstanbul, 
2004, s. 16-18; Ammianus Marcellinus, The Later Roman Empire (AD 354-378), Penguin Bo-
oks, London, 2004, s. 414-417.
4 George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, (Türkçeye Çev. Fikret Işıltan), TTK Yayınları, 
Ankara, 1999, s. 41.
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nekler, Kumanlar, Kıpçaklar gibi birçok Türk kavminin göçleri ile derinden 
sarsılmaya başlamıştır. İmparatorluk bu kavimlere karşı içinde bulundu-
ğu duruma göre çeşitli politikalar izlemiştir. Bazen onlara yerleşmek için 
yeni yurtlar verilmiş, bazen de yüklü miktarda vergiler ödenmiştir. Ancak 
bu Türk kavimlerinin amacı geçici olarak saldırılar yapıp, ganimetler elde 
ederek geri çekilmek değil, kalıcı yurtlar elde etmek hatta İstanbul’u ele 
geçirerek daha batıya ilerlemek ve cihanşümul devletler kurmak olduğu 
için Doğu Roma İmparatorluğu’nun bu politikaları asla başarıya ulaşa-
mamıştır.5 Üstelik, imparatorluk daima iç ve dış politikasını bu kavimlerin 
hareketlerine bağımlı olarak belirlemek zorunda kalmıştır.

Attila’dan önce Hun tahtında bulunan hükümdarlar döneminde Hun 
dış politikasının esasları belirlenmiştir. Buna göre Doğu Roma baskı al-
tına alınacak, Batı Roma ile dost ilişkiler kurulacaktı. Bu nedenle Bizans 
eyaletlerine saldırılar düzenlenerek, yağma ve tahripler gerçekleştirilip, 
Bizans ağır vergilere bağlanmıştır. Bunun yanında gerekli görüldüğü tak-
dirde Bizans ile ittifak da yapılmıştır.6 Örneğin, 399 yılında Got Kralı Ga-
inas’ın saldırıları karşısında tutunamayan Bizans’ın yardım çağrısı üze-
rine harekete geçen Uldin, Got kralı Gainas’ın kesik başını hediye olarak 
İstanbul’a göndermiştir. Bu yardım karşılığında ise bol ve çeşitli hediyeler 
ve büyük miktarda haraç almıştır. Dolayısıyla ilk kez Doğu Roma İmpa-
ratorluğu ile Hunlar arasında bir ittifak gerçekleşmiştir.7 Uldin’den sonra 
tahta çıkan Rua döneminde de Doğu Roma’ya karşı izlenilen politikalar 
aynı şekilde devam ettirilmiştir.8

Suikast Öncesi Hun-Doğu Roma İlişkileri

Rua’nın ölümü üzerine 434 yılında Hun tahtına Attila ve kardeşi Bleda 
geçmiştir. Bleda yönetim yeteneği az birisi olduğu için devlet yönetimini 
Attila’ya bırakmayı tercih etmiştir. Attila devlet yönetimi, Hun iç ve dış 
politikasının amaçlarını iyi bilen büyük bir devlet adamıydı.9

Rua’nın ölümüne rağmen tedbiri elden bırakmak istemeyen Doğu 
Roma İmparatorluğu, yeni Hun hükümdarı ile anlaşma yapmak üzere bir 
elçilik heyetini önemli bir ticaret merkezi olan Margus (Dobruca) şehrine 
gönderdi.10 Tarihe Margus Barışı olarak geçen bu anlaşmaya göre bundan 
sonra Doğu Roma, Hun topraklarından kendilerine sığınan kaçakları ka-

5 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi I-II, Nakışlar Yayınları, İstanbul, 1978, s. 
157.
6 Çapan, a.g.e., s. 23-24; Ali Ahmetbeyoğlu, Sorularla Eski Türk Tarihi, Yeditepe Yayınları, 
İstanbul, 2014, s. 168-169.
7 Zosimus, The History of Count Zosimus, (Trans. W. Gren and T. Chaplin), General Books 
Press, London, 1814, s. 107; E.A. Thompson, Hunlar, (Çev. M.Sibel Dinçel), Phoenix Yayınları, 
Ankara, 2008, s. 49-50.
8 Çapan, a.g.e., s. 30-31.
9 Ali Ahmetbeyoğlu, Avrupa Hun İmparatorluğu, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2001, s. 60-61; 
Hüseyin Namık Orkun, Attila ve Oğulları, Remzi Kitaphanesi Yayınları, İstanbul, 1933, s. 23; 
Ostrogorsky, a.g.e., s. 53.
10 Thompson, a.g.e., s. 100.
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bul etmeyecek ve elindekileri iade ederek, kaçmış olan esirlerin her biri 
içinde 8 solidus11 ödeyecekti. Bu anlaşma ile Doğu Roma İmparatorlu-
ğu’nun ödeyeceği 350 libre altın 700 libreye çıkarıldı. Ayrıca Doğu Roma-
lılar Hunların düşmanları ile ittifak yapmayacaklar, Hun tüccarlar, Doğu 
Romalı tüccarlarla eşit şartlarda ve güvenli bir ortamda ticaret yapacak-
lardı. Daha önce Hunlardan kaçarak Doğu Roma’ya sığınmış olan Mama 
ve Atakam’ın12 oğulları da bu anlaşma sonucunda Attila’ya teslim edildi.  
Bu anlaşma Attila’nın ilk siyasi başarısıydı.13

Margus Barışı ile Hunları oyalamak ve zaman kazanmak isteyen İmpa-
rator II. Theodosios ödenmesi gereken 700 librelik vergiyi ödememiştir. Bu 
durum karşısında oldukça hiddetlenen Attila, Doğu Roma’nın Kuzey Afri-
ka’da Vandallar ile doğuda Sasaniler ile savaş halinde olmasını fırsat bile-
rek Tuna’nın kuzeyindeki kalelere saldırmıştır. Kendisiyle anlaşmak üzere 
gelen Doğu Romalı elçilere bu hareketin aslında bir savaş değil uyarı oldu-
ğunu, kendilerine ödenmesi gereken verginin derhal ödenmesi gerektiğini, 
ayrıca Margus piskoposunun Tuna’yı geçerek Hun topraklarına girdiğini 
ve zengin Hun mezarlarını soyduğunu, bunların bir an önce iade edilmesi 
gerektiğini söyledi. Ancak Doğu Romalı elçiler böyle bir olayın olmadığını 
söyleyip reddedince, Attila Doğu Roma’ya yönelik I. Balkan Seferi’ne çıktı. 
Bu sefer sırasında Viminacium (Kostolaç-Sırbistan), Singidunum (Belg-
rad), Niş gibi önemli şehirleri ele geçiren Attila, Margus piskoposunun 
kendi tarafına geçerek Margus şehri kapılarını açması üzerine Margus 
şehrini de ele geçirmiştir. Attila’nın bu başarıları karşısında Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun anlaşma yapmaktan başka çaresi kalmamıştır. Attila 
Margus anlaşmasındaki vergilerin ödenmesini Bizans’a sığınan kaçakla-
rın iadesi gibi şartlarla anlaşma yapmayı kabul etmiştir.14

Avrupa Hun hükümdarı Attila’nın orduları karşısında her defasında 
yenilgiye uğrayan İmparator II. Theodosios her fırsatta bu tehlikeyi berta-
raf etmeye çalışmış ve Hunlara karşı verdiği sözleri yerine getirmemiştir. 
Yine anlaşma şartlarının ihlali üzerine Attila 443 yılında Tuna Nehri bo-
yunca ilerleyerek büyük bir istila gerçekleştirmiş, İmparator Theodosios 
bu büyük Hun istilası karşısında ordusunu toplayarak harekete geçmesi-
ne rağmen başarısızlığa uğramıştı.

11 Solidus: İmparator Büyük Konstantinos (324-337) döneminde oluşturulan yeni bir para 
sisteminin parçası olarak ortaya çıkan bir para birimidir. Buna göre 4,48 gr altın 1 Solidus’a 
eşittir. Bkz. Ostrogorsky, a.g.e., s. 38.
12 Atakam isminin anlamı için bkz. Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İnce-
lemeler-6: Eskam ve Atakam Şahıs İsimlerinin Menşe ve Anlamı”, Türk Dünyası Araştırmaları 
Dergisi, Sayı: 170, İstanbul, 2007, s. 131-132.
13 Ali Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, Türk Dünyası 
Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1995, s. 24; Peter Vaczy, “Hunlar Avrupa’da”, (Gyula Nemeth, 
Attila ve Hunları), (Türkçeye Çev. Şerif Baştav), A.Ü. DTCF Yay., İstanbul, 1962, s. 86; Ali 
Ahmetbeyoğlu, Sorularla Eski Türk Tarihi, s. 168; Orkun, a.g.e., s. 23; Kafesoğlu, a.g.e., s. 73; 
Neagoe, a.g.e., s. 35-37.
14 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 24-25; Kafesoğlu, 
a.g.e., s. 75; Thompson, a.g.e., s. 103-106; Neagoe, a.g.e., s. 42-46.

217_Fatma_Capan.indd   4 31.08.2015   17:15:50

44



5FATMA ÇAPAN / ATTİLA’YA SUİKAST GİRİŞİMİ

Doğu orduları komutanı Anatolius’u Hunlarla anlaşma yapmak üzere 
görevlendirmek zorunda kalmıştı. I. Anatolius anlaşması olarak bilinen 
bu anlaşma ile Hunlara ödenmesi gereken vergi 700 libreden 2100 libre-
ye çıkarılmış, geciken vergi borcunun ise 6000 libre olarak ödenmesine 
karar verilmiştir. Ayrıca Attila, kaçakların iadesini ve Hunlardan kaçan 
her Romalı esir başına, 435 yılında şart koşulan 8 solidi yerine 12 solidi 
istemiştir.15

Bu anlaşma Hunlar için ne kadar büyük bir başarı ise Doğu Roma için 
de o kadar büyük bir yenilgiydi. İmparatorluk hazinesi parayı ödeyecek 
durumda olmadığı için ülke zenginlerinden zorla para toplayarak tedarik 
etmek zorunda kalmıştır.16

Anatolius barışı ile savaşlar sona ermesine rağmen Attila, İstanbul’a 
sık sık elçiler göndererek kaçakların iadesini istemeye devam etmiştir. 
Bu sırada doğuda Persler ile savaşan, Doğu Roma İmparatorluğu bu el-
çilere yüklü miktarda hediyeler vererek Hun düşmanlığını uzaklaştırma-
ya çalışıyordu.17 Bir tarafta iç isyanlar ve salgın hastalıkların baş göster-
mesi, diğer yandan 447 yılı başlarında yaklaşık dört ay kadar süren bir 
dizi depremin yıkımı Doğu Roma İmparatorluğu’nu oldukça zor duruma 
sokmuştur.18 Bu olayları fırsat bilen Attila 447 yılının ilkbaharında Doğu 
Roma’yı kesin olarak hakimiyet altına alıp, cihan hakimiyetini gerçekleş-
tirmek amacıyla II. Balkan Seferi’ne çıktı. Attila bu sefer sırasında yüze 
yakın Doğu Roma şehrini tahrip etti.19 Attila’nın bu ilerleyişi karşısında 
oldukça korkuya kapılan Doğu Roma İmparatoru II. Theodosios (408-450) 
bu zor şartlar altında da olsa Konstantinapolis şehrinin surlarını halkına 
onartmış, hatta bununla da yetinmeyip ikinci bir sur ördürmüştür.20

Bu saldırılar karşısında daha fazla dayanamayan imparatorluğun yine 
anlaşmaktan başka çaresi kalmamıştı. İkinci kez Anatolius aracılığıyla 
yapılan anlaşmada I. Anatolius Anlaşması’nda belirlenen vergi miktarı-
nın aynen devam etmesi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca Attila, 
Tuna’nın güneyinde yer alan geniş bir bölgenin tamamen boşaltılmasını 
istemişti. Dolayısıyla Tuna Nehri boyunca güçlendirilmiş kaleler ve sınır 
şehirleri Doğu Roma İmparatorluğu’nun elinden alınmış ve Hunlar’a İs-
tanbul yolu açılmıştı.21

15 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 26; Vaczy, “a.g.m.”, 
s. 87.
16 Orkun, a.g.e., s. 27.
17 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 28-29; Ostrogorsky, 
a.g.e., s. 53; Thompson, a.g.e., s. 113-114.
18 Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Işın Demirkent, “Bizans Kaynaklarına Göre IV. ve XI. Yüzyıllar-
da İstanbul ve Çevresinde Depremler”, Bizans Tarihi Yazıları (Makaleler-Bildiriler-İncelemeler), 
Dünya Yayınları, İstanbul, 2005, s. 126.
19 Ali Ahmetbeyoğlu, Sorularla Eski Türk Tarihi, s. 171-173; Thompson, a.g.e, s. 119-121.
20 Demirkent, “a.g.m.”, s. 126.
21 İbrahim Kafesoğlu, “XII. Asra Kadar İstanbul’un Türkler Tarafından Muhasaraları”, İstan-
bul Enstitüsü Dergisi, Cilt: III, İstanbul, 1957, s. 5-6; Thompson, a.g.e., s. 127-128.
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Suikast Girişimi

Doğu Roma İmparatorluğu’nu hakimiyet altına alarak batıya doğru 
ilerlemek ve cihanşümul bir imparatorluk kurmak isteyen Attila, Doğu 
Roma İmparatorluğu’nun anlaşmalara uymaması nedeniyle bir türlü bu 
hedefine ulaşamıyordu. 449 yılında yine II. Anatolius anlaşmasındaki 
şartların yerine getirilmemesi üzerine en sadık adamlarından biri olan 
Edeco (Edek)’yu diğer seçkin adamı Roma asıllı Orestes ile beraber İstan-
bul’a göndermeye karar verdi. İstanbul’a giden bu elçilerin İmparatora 
sunduğu mektupta kaçakların iadesi talep edilirken, geçmiş yıllarda Moe-
sia ve Trakya’da istila edilen yerlerin artık Hun toprakları olduğu, bundan 
sonra ortak pazarın Tuna kıyısında değil, Niş şehrinde kurulması, bunlar 
yerine getirilmezse savaş yapılacağı belirtilmişti. Ayrıca Attila, kendisine 
elçi olarak rütbesiz askerlerin değil, yüksek düzeyde devlet adamlarının 
gönderilmesini istemişti. Attila karşısında dostluk ve ittifak da dahil ol-
mak üzere tüm kurnazca politikaları uygulayan ancak Attila’nın zekası 
ve orduları karşısında bir türlü başarı sağlayamayan Doğu Roma İmpa-
ratorluğu son çare olarak bu kez farklı bir yolla bir suikast düzenleyerek, 
ondan kurtulmayı planlamıştır.22

Bir akşam yemeği sırasında Theodosios’un en yakın adamlarından   
Chyrsaphius, ile görüştürülen Edeco’ya, Attila’yı öldürürse ona zenginlik 
içerisinde bir hayat yaşayacağı söylenmiştir. Edeco bu teklifi kabul ederek, 
sadık adamlarına vermek üzere 50 libre altın talep etti. Ancak bu altınları 
hemen alamayacağını derhal Attila’ya gitmesi ve görevinin sonucunu ona 
iletmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca tercüman Bigilas’ın kendisiyle gelerek 
imparatorluğun kaçaklar konusundaki cevabını şahsen Attila’ya verme-
sini istedi. Altınların kendisine nasıl gönderileceğini dönüşte Bigilas’tan 
öğrenebileceklerini söyledi.23 Chyrsaphius, Edeco’nun bütün tekliflerini 
kabul ederek, Bigilas’ın dikkat çekmemesi için elçilik heyetinde tercüman 
olarak görevlendirilmesine, heyet başkanlığına da Maximinus’un getiril-
mesine karar verilmiştir. Ancak Attila’ya imparatorun cevabını vermek 
üzere görevlendirilen Maximinus’un Attila’ya hazırlanan suikast planın-
dan haberi yoktu.24 Attila’ya gönderilen mektupta Bigilas’ın sadece bir 
tercüman olduğu ama Maximinus’un yüksek rütbeli, imparatora yakın 
bir adam olduğu, bütün kaçakların daha önce iade edildiği, kalan kaçak-
larında bu heyetle birlikte gönderileceği ifade edilmiştir. Bunun yanında 
Maximinus’dan sözlü olarak Attila’ya Doğu Romalı elçilerin yüksek rütbe-
li kişilerden olması gerektiği talebinin doğru olmayacağı, zira daha önce 
hiçbir Hun liderinin bunu talep etmediğini söylemesi istenmişti. Nitekim, 

22 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 29-30; Ahmetbeyoğ-
lu, Sorularla Eski Türk Tarihi, s. 175; Neagoe, a.g.e., s. 54-56.
23 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 30-31; Orkun, 
a.g.e., s. 30-31; Neagoe, a.g.e., s. 56.
24 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 31; Orkun, a.g.e., 
s. 31; Neagoe, a.g.e., s. 57-58.
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eğer Doğu Roma İmparatorluğu bu görüşmelere yüksek düzeyde devlet 
adamlarını gönderirse, suikast planının başarısızlığı halinde, bu adamlar 
Doğu Roma aleyhine kullanılabilir veya Hun topraklarında sağ olarak ay-
rılamazlardı.25

449 yılı başlarında büyük sırlar ve entrikalarla dolu olan Doğu Roma 
elçilik heyeti Attila’nın topraklarına doğru yola çıktı. Maximinus arkadaşı 
olan tarihçi Priskos’u bu heyette beraberinde götürdüğü için bu suikast 
planı ile ilgili Priskos’un eserinde detaylı bilgiler bulunmaktadır.26 Elçilik 
heyeti içerisinde sadece tercüman Bigilas ile Edeco Attila’yı öldürme pla-
nından haberdardı. 13 günlük yolculuktan sonra Sardica (Sofya)’ya gelen 
elçilik heyeti burada bir akşam yemeği düzenleyerek Edeco’yu ve Hunla-
rın önde gelenlerini davet etti. Yemek sırasında Orestes’in Maximinus’un 
kulağına eğilerek diğerlerinin yaptığı hatayı yapmadığını, Edeco’yu yalnız 
olarak çağırıp ona hediyeler vermediğini söylemesi Maximinus ve Pris-
kos’u şüphelendirmiştir. Ancak bu durumu Bigilas’a anlattıklarında, Bi-
gilas Orestes’in Edeco ile aynı itibarı görmediği için kızmış olabileceğini 
söyleyerek meseleyi kapatmaya çalışmıştır.27 Ancak gerçek anlamda Bigi-
las planlarında büyük bir yanılgı içine düşmüştü. Çünkü Edeco suikast 
planını Orestes’e anlatmış, Orestes de bu hareketiyle konu hakkında hiç-
bir şey bilmiyor izlenimi vermeye çalışmıştır. Priskos, Edeco’nun hiçbir 
zaman Attila’yı öldürmeye niyetinin olmadığını ya da Orestes’in şüphele-
rinden korktuğu için suikast planını ona açıklamak zorunda kaldığını dü-
şünmektedir.28 Ancak Edeco gibi Attila’ya sadık ve güvenilir bir adamın bu 
suikast planı içerisinde baştan beri gerçek anlamda bulunması imkânsız 
gibi görünmektedir. Nitekim Chyrsaphius ile görüşmesinde suikast pla-
nına red cevabı vermiş olsa, Edeco’nun Attila’nın yanına sağ olarak dön-
mesi ve Doğu Roma İmparatorluğu’nun bu haince planını açığa çıkarması 
mümkün olmayacaktı. Dolayısıyla Edeco’nun bu teklifi kabul eder gibi 
görünmekten başka çaresi yoktu.

Attila’nın çadırlarının yakınlarına gelen Doğu Roma elçilik heyeti baş-
kanı Maximinus doğrudan Attila ile görüştürülmemiştir. Maximinus ken-
disine neden geldiğini soran birkaç Hun askerine İmparatorun kendisine 
Attila dışında hiç kimseyle görüşmeme talimatı verdiğini söyledi. Bunun 
üzerine Attila’nın yanına gidip tekrar dönen bu askerler, Theodosios’un 
mektubundan ve Maximinus’a verilen talimatlardan Attila’nın zaten ha-
berdar olduğunu söyleyerek derhal geri dönmelerini söylediler. Bütün 
bunlara bakılırsa Edeco, Attila’nın yanına döner dönmez onu suikast pla-
nından haberdar ederek, detaylı bir şekilde olanları anlatmış olmalıdır. 

25 Hüseyin Namık Orkun, Türk Tarihinin Bizans Kaynakları, Ankara, 1938, s. 11; Ahmetbeyoğ-
lu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 31.
26 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 19-20.
27 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 32; Neagoe, a.g.e., 
s. 60.
28 Thompson, a.g.e., s. 135.
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Bu durum karşısında oldukça şaşıran Maximinus ve Priskos yine de özel 
görevlerini açık etmemeye karar vermişlerdi. Bu nedenle kendilerine gelen 
Attila’nın adamlarına oraya geliş nedenlerini kendilerine söylendiği gibi 
olsa da olmasa da Attila’dan başkasına söyleyemeyeceklerini bildirdiler. 
Attila’nın adamları ise onların bir an önce geri dönmeleri gerektiğini söy-
lediler.29

Doğu Roma İmparatorluğu’nun gönderdiği bu elçilik heyeti Attila ile 
görüşemeden geri dönme hazırlıkları içerisinde iken Maximinus’un üzül-
mesine dayanamayan arkadaşı Priskos Attila ile görüşebilme planları yap-
mıştır. Bu nedenle Attila’nın yakın adamlarından Scotta’yı kandırmaya 
çalışmıştır. Ona birtakım süslü ve güzel sözler söyleyerek, kendilerini At-
tila ile görüştürmesi için ikna etmeye çalışmıştır. Öyle anlaşılıyor ki Scot-
ta, Attila ile samimiyetini ispat etmeye zorlanarak tuzağa düşürülmüştür. 
Böylece Priskos amacına ulaşmış, elçilik heyeti uzun süredir beklediği 
Attila ile görüşmeyi gerçekleştirebilmiştir.30

Attila’nın huzuruna çıkan Maximinus ona imparatorluk mektubunu 
sunmuştur. Attila ise suikast teşebbüsünden haberdar olduğu için Bi-
zanslıların kendisi için temenni ettiklerine kendilerinin maruz kalacağını 
söylemiştir. Ancak suikast planından haberi olmayan Maximinus bu söz-
leri şaşkınlık içinde dinlemiştir. Bu arada Attila, Bigilas’a dönerek “yüz-
süz hayvan” diyerek Doğu Roma’da bulunan bütün kaçaklar kendisine 
verilmediği sürece elçilik heyetindeki hiç kimsenin geri dönemeyeceğini, 
bunları bildiği halde neden kendisiyle görüşmek üzere geldiğini sormuş-
tur.

Bigilas bütün kaçakların iade edildiğini söyleyince Attila biraz daha 
kızarak Bigilas’a, kendi adamlarından Esla ile birlikte İstanbul’a gitmesini 
ve kaçakları getirmesini emretmiştir. Maximinus’a ise Bigilas dönünceye 
kadar kalmasını ancak Hun topraklarında yiyecek dışında hiçbir şey satın 
alınmamasını söylemiştir. Bu uygulamayla Bigilas’a tuzak kurulmuştur. 
Çünkü Bigilas hala suikast planının gizlendiğini zannederek, Edeco’ya İs-
tanbul’dan 50 libre altın getirecektir. Hun topraklarından hiçbir şey sa-
tın alamayacağını bilirse getireceği bu altınların hesabını veremeyeceği de 
açıktır.31

Bu bekleme süresi içinde büyük elçi Maximinus’u bir kez daha huzu-
runa kabul eden Attila, kendisine yüksek düzeyde devlet adamları gön-
derilmediği sürece hiç kimseyle görüşmeyeceğini ve görüşme gerçekleş-
mezse savaş çıkacağını söylemiştir. Aynı zamanda bu görüşmede onlara 
geri dönmek için izin vermiştir. İmparator Theodosios’a verilmek üzere bir 

29 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 33-34; Orkun, Attila 
ve Oğulları, s. 34-35; Neagoe, a.g.e., s. 62-63.
30 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 35-36; Orkun, Attila 
ve Oğulları, s. 35-36; Neagoe, a.g.e., s. 64.
31 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 36; Orkun, Attila ve 
Oğulları, s. 38-39; Neagoe, a.g.e., s. 65.
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mektup hazırlamış, Berichus adlı bir adamını da onlarla göndererek gele-
neksel Bizans hediyelerini almakla görevlendirmiştir.32

Bigilas İstanbul’dan Hun topraklarına dönerken Adrianopolis (Edirne) 
civarında Attila’nın izin verdiği elçilik heyetiyle karşılaşmıştır. Bu heyetle 
durum değerlendirmesi yapan Bigilas içinde bulunduğu ihanetten haber-
siz bir şekilde 50 libre altın ve yanına aldığı oğluyla beraber yoluna de-
vam etmiştir. Ancak Hun topraklarına girer girmez yakalanan Bigilas bu 
kadar altını neden yanında bulundurduğu konusunda sorguya çekilince, 
kendisine ve adamlarına yiyecek alacağını, gerektiğinde yük hayvanlarını 
yenisiyle değiştireceğini söylese de Attila’yı ikna edememiştir.33 Attila, eğer 
doğruları söylemezse oğlunu öldüreceğini söyleyince Bigilas suikast pla-
nını Attila’ya anlatarak, oğlunun serbest bırakılmasını onun yerine ken-
disinin öldürülmesini istemiştir. Zaten bu suikast planını daha önceden 
Edeco’dan öğrenen Attila, onun doğru söylediğini biliyordu. Bigilas’ın oğ-
lunun kendi adamları eşliğinde İstanbul’a gitmesini ve 50 libre altın fidye 
getirmesini isteyerek onu alıkoydu. Adamlarına içinde Bigilas’ın 50 libre 
altın getirdiği çantayı boynuna asmalarını ve onu İmparator Theodosios 
ve Chrysaphius’a göstererek hatırlayıp hatırlamadıklarını sormalarını is-
tedi. Ayrıca Theodosios’a, Attila’nın esiri olarak ona vergilerini ödemedi-
ğini, ard niyetle onu arkasından vurmaya çalışarak suikast hazırladığını 
söylemelerini istedi. Onu affetmesinin tek yolunun ise Chrysaphius’un 
kendine teslim edilmesi ile olabileceğini söyledi.34

Bu haberleri alan Doğu Roma İmparatorluğu, Attila üzerinden gelecek 
herhangi bir savaşı yeniden göze alamadığı için onun isteklerini yerine ge-
tirmeye karar verdi.35 450 yılında Nomus ve Anatolius gibi yüksek düzeyli 
devlet adamlarıyla beraber Bigilas’ın oğlu, Attila’ya gönderildi. Bu heyet 
aynı zamanda Attila’ya zengin hediyeler getirmişti. Attila onlarla karşılaş-
tığında öncelikle kızgın bir şekilde davranmasına rağmen elçilik heyetinin 
sürekli bir şekilde alttan alarak güzel sözler sarf etmesi üzerine biraz sa-
kinleşti. Doğu Roma tarafından gönderilen bu elçilik heyetinin diplomatik 
olarak çok donanımlı olduğu açıktır. Çünkü Attila’yı bütün bu olaylara 
rağmen 448 yılı barış anlaşmasının devam etmesi konusunda ikna eder-
ken, Bigilas’ın serbest kalmasını da sağlayabilmişlerdir. Yine İstanbul’da 
Edeco’yu Attila’ya suikast girişimi konusunda ikna etmeye çalışan Bizans 
devlet adamlarından biri olan Chrysaphius’un hayatını bağışlayan Attila 
son olarak elçilere bir jest yaparak Bizans’lı esirlerin büyük bir kısmını 
serbest bırakmıştır.36 Attila’nın böyle bir suikast planı karşısında neden 

32 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 47; Thompson, 
a.g.e., s. 151-152.
33 Neagoe, a.g.e., s. 89-90.
34 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 52; Thompson, 
a.g.e., s. 153-154; Neagoe, a.g.e., s. 90-91.
35 Ahmetbeyoğlu, Sorularla Eski Türk Tarihi, s. 176.
36 Ahmetbeyoğlu, Grek Seyyahı Priskos (V. Asır)’a Göre Avrupa Hunları, s. 56.
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bu kadar yumuşak davrandığı konusu her ne kadar ilginç karşılansa da 
bunun en önemli nedeni artık Tuna boylarında hakimiyeti ve huzuru sağ-
lamak istemesidir. Çünkü Attila’nın bundan sonraki hedefinde Batı Ro-
ma’yı hakimiyet altına alarak, doğuya yönelip İran üzerine yürümek vardı. 
Nitekim Attila, kavmi için geçici değil, kalıcı yurtlar elde etmek ve büyük 
bir dünya imparatorluğu kurmak istiyordu.37

Sonuç

Dünya ve Türk tarihinde yüzyıllar boyunca gözlendiği üzere, çeşitli po-
litikalarla bertaraf edilemeyen önemli devlet adamları veya hükümdarlar, 
suikast eylemleriyle ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Nitekim, Attila da 
yüksek zekası ve askeri gücü ile döneminin zirvesine ulaşan, bölgesindeki 
devletleri baskı altına almakta başarılı bir siyaset izleyen önemli bir kişilik 
olarak böyle bir suikast planına maruz kalmıştır.

Doğu Roma İmparatorluğu, savaşlarda sürekli karşısında yenilgiler 
aldığı Attila’yı durdurmak için birçok yol denemiştir. Zaman zaman ona 
yüklü miktarda hediyeler gönderilmiş, vergiler ödenmiştir. Yapılan anlaş-
malarda Attila’nın istekleri geri çevrilmeyip, olumlu cevaplar verilmiştir. 
Attila döneminde, Doğu Roma İmparatorluk hazinesi Hunlara akıtılan bu 
vergilerden dolayı boşalmıştır. İmparator II. Theodosios döneminde, Doğu 
Roma’nın kuzeyden gelen Türk kavimlerine karşı izlediği politikaların bir 
parçası olarak, Attila öldürülmeye çalışılmıştır.

Bu planın ayrıntıları incelendiğinde, Doğu Roma İmparatorluğu’nun 
önemli stratejik hatalar yaptığı görülmektedir. Öncelikle, Attila’yı yakın 
adamları aracılığıyla öldürme fikri başarısız olmuştur. Attila gibi zeki bir 
devlet adamının yakınında bulundurduğu adamların ona ihanet etme ola-
sılığı çok düşük bir ihtimaldir. İkinci olarak Edeco’nun 50 librelik altın 
talebi ve bunu suikast gerçekleştikten sonra istemesi gibi akıllıca bir pla-
nının karşısında Edeco’dan şüphelenmeden devam edilmesi yine önemli 
bir hatadır. Kaldı ki Edeco’nun bu teklifi kabul eder gibi görünmekten 
başka çaresi yoktur. Eğer teklifi kabul etmeseydi, İstanbul’dan Attila’nın 
yanına sağ olarak dönmesi ve Bizans’ın bu kötü niyetini ortaya koyması 
mümkün olamazdı.

Attila ise bu suikast planını öğrenmesine rağmen çok fazla önemse-
memiştir. Onun bu derecede soğuk kanlı davranmasının ise birtakım 
sebepleri vardır. Bunlardan birincisi Bizans’ın Attila ile görüşmek üze-
re başından beri istediği yüksek düzeyli devlet adamlarını göndermesi ve 
tüm isteklerini yerine getirmesidir. İkincisi ise Attila’nın Batı Roma ve İran 
üzerine seferler düzenlemek istemesidir. Bu seferlerini rahat bir şekilde 
gerçekleştirmesi için Tuna sınırlarında huzur ve sükûnetin bir an önce 
gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Böylece hayalini kurduğu büyük 
cihanşûmul devletini kuracak ve dünyanın hakimi olacaktı.

37 Ahmetbeyoğlu, Sorularla Eski Türk Tarihi, s. 176; Neagoe, a.g.e., s. 92-93.
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OSMANLI DEVLETİ’NİN İTALYA’YA 
SİPARİŞ ETTİĞİ

DRAMA KRUVAZÖRÜ VE AKIBETİ
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Öz

Osmanlı Devleti, Sultan II. Abdülhamid devrinde donanmayı güçlendir-
mek amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri’ne “Mecidiye”, İngiltere’ye “Hami-
diye” ve İtalya’ya da “Drama” isminde üç kruvazör sipariş etmiştir. Amerika 
Birleşik Devletleri ve İngiltere, sipariş edilen kruvazörleri teslim etmiştir. An-
cak İtalya, sipariş bedelinin büyük bir kısmı ödendiği halde, Drama Kruva-
zörü’nü Osmanlı Devleti’ne teslim etmemiştir. İtalya, bu kruvazörü 25 Mart 
1913’te de “Libia” ismiyle donanmasına katmıştır. Bu durum karşısında hem 
Osmanlı hem de Cumhuriyet Hükümetleri, Drama Kruvazörü için İtalya’ya 
ödenen parayı geri alabilmek için her türlü hukuki yola başvurmuşlardır.

Anahtar kelimeler: Drama Kruvazörü, Donanma, Ansaldo Şirketi, 
Osmanlı Devleti, Türkiye, İtalya.

Abstract
Drama Cruiser That Ottoman State Ordered to Italy and Her 

Fate
Ottoman Empire, during the reign of Abdulhamid II, ordered three cruis-

ers to enforce the navy; “Mecidiye” from the United States of America, “Ha-
midiye” from the United Kingdom and “Drama” from Italy. The United States 
and the United Kingdom delivered the cruisers. However, Italy did not deliv-
er the Drama Cruiser although most of the purchase price has already been 
paid. Italy christened this cruiser for their navy as “Libia” on March 25 in 
1913. Both Ottoman and Turkish Republic governments took legal action for 
the reimbursement of the amount paid to Italy for Drama cruiser.

Keywords: Drama Cruiser, Navy, Ansaldo Corporation, Ottoman Em-
pire, Turkey, Italy.
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Giriş

XIX. yüzyılın başından itibaren Osmanlı devlet adamlarının güçlü ve 
modern bir donanmaya sahip olma isteği, Sultan Abdülaziz döneminde 
zirveye ulaşmıştır.1 Bu dönemde alınan savaş gemileri sayesinde Osmanlı 
Donanması, tonaj itibariyle, Avrupa’nın üçüncü büyük donanması haline 
gelmiştir.2 Ancak Sultan II. Abdülhamid, Osmanlı Donanması’na Sultan 
Abdülaziz kadar önem vermemiştir. II. Abdülhamid, 1877-1878 Osman-
lı-Rus Savaşı’ndan sonra, donanmanın zırhlı gemilerden oluşan kısmını 
Haliç’e göndermiş ve demir attırmıştır.3 II. Abdülhamid’in donanmayı Ha-
liç’te demirletmesinin birçok nedeni vardır. Bu nedenlerin en önemlileri 
ise şunlardır:

1. Sultan Abdülaziz gibi kendisinin de, donanma toplarının teh didi al-
tında tahttan indirileceği korkusu,

2. Donanma için yeniden borca girmemek, eski borçları temizlemek,
3. Osmanlı Devleti’nin Ruslara düşmanca tavırları olmadığını göstermek,
4. Büyük borçlanmalar karşılığı kurulan donanmanın, 1877-1878 Os-

manlı-Rus Savaşı’nda hiçbir varlık gösteremeyişi,
5. İngilizlerle dost geçinmek.4

Sultan II. Abdülhamid’in saltanatının ilk dönemlerinde Osmanlı do-
nanması hiçbir işlev yapmamış, genelde Haliç’te demirli olarak bekle-
tilmiştir.5 Ancak 1882’de Mısır’ın İngilizler tarafından işgali, Osmanlı 
Devleti’ni oldukça zor duruma sokmuş ve yeni savaş gemileri alınması zo-
runluluğu ortaya çıkmıştır. Bu yüzden aynı yıl ABD’den iki adet torpido ve 
istimbot satın alınmıştır. Ayrıca II. Abdülhamid, 1885 yılında Avrupa’da 
inşa edilen son model zırhlılardan Tersane-i Amire’de de yapılması ama-
cıyla çalışmalara başlanmasını ve bu hususta kruvazör modeli çıkarıl-
ması işlemlerinin başlatılmasını istemiştir. Aynı dönemde özellikle ABD’li 
mühendislerin Osmanlı donanmasının gelişmesine büyük katkıları olmuş 
ve gemilerin makine aksamı dışındaki bütün malzemeler tersanelerde in-
şa edilmeye başlanmıştır. Yine 1890 yılında İngiltere’den satın alınması 
öngörülen zırhlı kruvazör hakkında Harbiye ve Bahriye generallerinden 
oluşturulan bir komisyon incelemelere başlamıştır. Bu arada ABD’de ge-
mi teknolojisinde ortaya çıkan gelişmeler İstanbul’dan da takip edilmiş 
ve bu ülkeye de savaş gemisi siparişleri verilmiştir. Nitekim 1892 yılında 
Osmanlı Devleti’nin Washington Büyükelçisi Aleksandr Mavroyani Bey, 

1 Tuncay Zorlu, “Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu ve Abdülaziz Döneminde Osmanlı Denizcili-
ği”, Türk Denizcilik Tarihi, (Editör: Zeki Arıkan-Lütfi Sancar), Cilt: 2, Deniz Basımevi, İstanbul, 
2009, s. 147.
2 Erol Ulubelen, İngiliz Gizli Belgelerinde Türkiye, Çağdaş Yayınları, İstanbul, 1982, s. 35; 
Mehmet Beşirli, “Sultan Abdülaziz’den Birinci Dünya Savaşı’na Osmanlı Donanması”, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 25, Erzurum, 2004, s. 271.
3 Şakir Batmaz, “II. Abdülhamid Devri Osmanlı Bahriyesi”, Türk Denizcilik Tarihi, (Ed: Zeki 
Arıkan-Lütfi Sancar), Cilt: 2, Deniz Basımevi, İstanbul, 2009, s. 159.
4 Erol Mütercimler, İmparatorluğun Çöküşüne Denizden Bakış, Toplumsal Dönüşüm Yayınla-
rı, İstanbul, 2003, s. 46-47.
5 Mehmet Beşirli, “a.g.m.”, s. 271.
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ABD’de donanma için yapılan üç savaş gemisinin fotoğraflarını İstanbul’a 
göndermiştir. 1892 yılında Tersane’de Abdülkadir isimli zırhlı kruvazörün 
inşasına başlanmıştır. Yine aynı yıl Fransa’ya bir zırhlı ve iki kruvazör 
sipariş edilmiştir.6

Donanma’ya yeni gemi siparişlerinin verildiği bu dönemde 1897 Os-
manlı-Yunan Savaşı patlak vermiştir. Bu savaş sırasında Osmanlı Donan-
ması’nın hemen hemen hiçbir etkin girişimi olmamıştır. Zira donanma, 
Haliç’te uzun yıllar bağlı kalmış, adeta çürümeye terk edilmişti.7 Osman-
lı-Yunan Savaşı sonrasında Sultan II. Abdülhamid donanma stratejisini 
tamamen değiştirmiştir. Bu savaştan sonra eski savaş gemileri bir kenara 
bırakılıp, maliyeti az, ancak bölgesel sorunlara müdahale edebilecek seri ve 
yeni teknoloji ürünü savaş gemilerinin sipariş edilmesine karar verilmiştir.8

Bu karar çerçevesinde sipariş edilen en önemli savaş gemileri zırhlı 
kruvazörlerdir. İlk başlarda bu gemilerin yapılış amacı düşman ticaret 
filolarına saldırı yapmak ve kendi ticaret filosunu korumaktı. Ancak gemi 
sanayisinin gelişmesi ve silah teknolojisinin ilerlemesi bu gemilerin bo-
yutlarının da büyümesine yol açmıştır.

XIX. yüzyıl sonları ile XX. yüzyıl başlarında önemli görevler üstlenen 
bu gemiler, deniz kuvvetleri için vazgeçilmez bir savaş unsuru haline gel-
miştir. Osmanlı Devleti de bu unsuru başlangıçta göz ardı etmek iste-
memiş, Tersane-i Amire ve İzmit tersanelerinde Lütf-i Hümayun, Feyza-i 
Bahri, Şadiye, Hüdavendigar ve Selimiye zırhlı kruvazörlerinin inşası için 
bir planlama yapmıştı. Ancak 1892 yılında Feyza-i Bahri, Şadiye ve Se-
limiye gemileri, 1897 yılında da Hüdavendigar gemisinin inşaları gerekli 
ödenek ayrılmadığından dolayı durdurulmuştur. Bu gemilerden 1880 yı-
lında Tersane-i Amire’de inşasına başlanan Lütf-i Hümayun zırhlı kruva-
zörü ancak 12 yıl sonra denize indirilebilmiştir.9

Osmanlı Devleti’nin XX. yüzyıl başında zırhlı kruvazörlere duyduğu ih-
tiyaç zamanla bir zaruret haline gelmiştir. Bu yüzden Amerika Birleşik 
Devletleri’ne “Mecidiye”, İngiltere’ye “Hamidiye”, İtalya’ya ise “Drama” is-
minde üç adet zırhlı (muhafazalı) kruvazör siparişi verilmiştir.10

Bu kruvazörlerden Mecidiye Kruvazörü, 1900 yılında, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin William Camp & Son Şirketi’ne sipariş edilmiştir. Mecidiye 
Kruvazörü, 1901’de kızağa konmuş, 1903’te denize indirilmiş ve aynı yıl 

6 Mehmet Beşirli, “a.g.m.”, s. 251-252.
7 Erdinç Sancar, 21. Yüzyıl Stratejilerinde Türk Denizcilik Tarihi, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 
İstanbul, 2006, s. 251-252. Ayrıca bkz. Çetinkaya Apatay, “Balkan Harbi Öncesi Osmanlı 
Donanmasını Güçlendirme Çabaları”, Deniz Kuvvetleri Dergisi, Cilt: 90, Sayı: 502, Temmuz, 
1978, s. 8-9.
8 Ali Fuat Örenç, “Deniz Kuvvetleri ve Deniz Harp Sanayii”, Osmanlı Askerî Tarihi, (Editör: 
Gültekin Yıldız), İstanbul, 2013, s. 151; Saim Besbelli, “Meşrutiyet Donanması”, Donanma 
Dergisi, Cilt: 75, Sayı: 437, Nisan, 1962, s. 68.
9 Ersan Baş - Arif Emre Kara - Ahmet Küçükoğlu, Gazi Hamidiye ve Akın Harekatı, Piri Reis 
Araştırma Merkezi Yayını, Deniz Basımevi, İstanbul, 2006, s. 7.
10 Afif Büyüktuğrul, Osmanlı Deniz Harp Tarihi ve Cumhuriyet Donanması, Cilt: 3, Deniz Ba-
sımevi, İstanbul, 1983, s. 324.
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Osmanlı Donanması’na katılmıştır.11 Uzunluğu 330, genişliği 42, çektiği 
su 16 kadem, deplasmanı 3250 ton ve sürati 22 mildir. 6 adet 47 mm.lik 
ve 6 adet de 37 mm.lik Hotchkiss sınıfı toplar ile donatılmıştır.12

Bu dönemde sipariş edilen kruvazörlerden ikincisi, “Hamidiye”, İngil-
tere’nin Sir W.G. Armstrong, Whitworth & Co. Ltd. Şirketi’ne, 1900 yılın-
da sipariş edilmiştir. 1902’de kızağa konmuş, 1903’te ise denize indiril-
miştir.13 Uzunluğu 340 kadem, genişliği 47 kadem, çektiği su 16 kadem, 
deplasmanı 3830 ton, sürati 22 mildir. Mecidiye ile aynı özelliklere sahip 
olması planlanırken, İngilizlerin gemi sanayisindeki tecrübeleri sayesinde 
Hamidiye daha dengeli ve oturaklı bir gemi olarak inşa edilmiştir. 10 adet 
Krupp topu, 6 adet 37 mm. ve 6 adet 47 mm. Hotchkiss topları ile dona-
tılmış, ayrıca 2 adet de torpido kovanı yerleştirilmiştir.14 Hamidiye, Aralık 
1903’te Osmanlı Donanması’na katılmıştır.15

II. Abdülhamid döneminde sipariş edilen diğer bir diğer kruvazör de 
İtalya’ya sipariş edilen “Drama Kruvazörü” olmuştur.

1. İtalya’ya Sipariş Edilen Drama Kruvazörü

Osmanlı Devleti, II. Abdülhamid döneminde İtalya’nın Ansaldo (G. An-
saldo-Strong & Cie, Sestri-Ponenti) Şirketi’ne denizcilik alanında birçok 
ihale vermiştir. Ansaldo Şirketi’nin tersanelerinde bazı Osmanlı gemile-
ri modernize edilmiştir. 1904’te Cenova’da Ansaldo-Armstrong ortaklığı, 
Tersane-i Amire tezgâhlarında kruvazör inşası için Osmanlı Hükümeti ile 
bir mukavele imzalanmıştır. Bu mukavele çerçevesinde Tersane-i Ami-
re’de üç adet korvet tamir edilmiştir.16 Ayrıca Ansaldo ve Armstrong ter-
saneleri, isimleri Antalya, Urfa, Ankara, Tokat, Sivas, Musul ve Kütahya 
olan yedi torpidonun modernizasyonunu tamamlayarak 29 Kasım 1906 
tarihinde Osmanlı Devleti’ne teslim etmişlerdir.17

Osmanlı Devleti, taahhütlerine sadık kalan Ansaldo Şirketi’ne zırhlı 
(muhafazalı) bir kruvazör inşa ettirmeye karar vermiştir. Nitekim bu amaç-
la taraflar arasında 31 Ağustos 1907 tarihinde bir mukavele imzalanmıştır. 
Drama Kruvazörü’nün inşasıyla ilgili mukaveleyi, Osmanlı Devleti adına 
Bahriye Nazırı Hasan Rami Paşa ile İtalya’nın Ansaldo-Armstrong Anonim 
Şirketi adına Şirket’in İstanbul Temsilcisi Mario Perrone imzalamıştır.18

11 Ahmet Güleryüz - Bernd Langensiepen, 1828-1923 Osmanlı Donanması, Denizler Kitabevi, 
İstanbul, 2007, s. 113.
12 Ersan Bas - Arif Emre Kara - Ahmet Küçükoğlu, a.g.e., s. 8.
13 Ahmet Güleryüz - Bernd Langensiepen, a.g.e., s. 115.
14 Ersan Bas - Arif Emre Kara - Ahmet Küçükoğlu, a.g.e., s. 9.
15 A. Cemaleddin Saraçoğlu, Gazi Hamidiye’nin Şanlı Maceraları, Gün Yayınevi, İstanbul, 
1960, s. 46; Ahmet Güleryüz, Hamidiye-Mecidiye & Kruvazörler, Denizler Kitabevi, İstanbul, 
2009, s. 1.
16 Mehmet Beşirli, “a.g.m.”, s. 254.
17 Fahri Türk, Türkiye İle Almanya Arasındaki Silah Ticareti (1871-1914), IQ Kültür Sanat 
Yayıncılık, İstanbul, 2012, s. 258.
18 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), İrade Hususi (İ.HUS), Dosya: 158, Gömlek: 69.
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Mukaveleye göre, kruvazörün teslimi iki sene zarfında olacaktı. Ansaldo 
Şirketi’nin inşa edeceği bu kruvazör, Hamidiye Kruvazörü ile aynı ebat ve 
cesamette olacak, hızı 22 deniz milinden düşük olmayacaktı. Birinci tak-
sitin ödenmesi tarihinden itibaren şirket son taksitin ödenmesinden evvel 
kruvazörü tecrübeler icra olunabilecek bir halde eksiksiz teçhiz ve teslim 
edecekti. Eğer belirlenen süre içerisinde kruvazör teslim edilmezse, Ansaldo 
Şirketi her geçen gün için Osmanlı Hükümeti’ne 20 Sterlin ceza ödeyecekti.

Kruvazör, inşasına başlandığı tarihinden itibaren verilen taksit nispe-
tinde herhangi bir tehlikeye karşı Ansaldo Şirketi tarafından sigorta edi-
lecek ve Osmanlı Devleti’ne teslim edilene kadar sigorta devam edecekti. 
İnşa edilecek kruvazörün imal, teçhiz ve teslimi için Osmanlı Hükümeti, 
Ansaldo Şirketi’ne mukavelenin imzalandığı tarihten itibaren haftada 1550 
Sterlin ödeme yapılacaktı. Borç dört senede bitirilecekti. Kruvazör teslim 
edildikten sonra, geri kalan bütün borçlar ödenecekti. Bu şekilde kruvazör 
için Ansaldo Şirketi’ne toplam 330.000 Sterlin ödenmiş olunacaktı.19

Ansaldo Şirketi’nin inşa edeceği kruvazörün teknik özellikleri şu şekil-
de olacaktı:20

Tip: Muhafazalı Kruvazör
Yapımcı: G Ansaldo-strong & Cie, Sestri-Ponenti
Deplasman: 3760t normal, 4466t tam yüklü.
Boyutlar: Loa 111.8m, Lpp - m, B 14.5m, D 5.5m
Tekne: Çelik.
Makine Tahriki: Buharlı, 3 şaftlı.
Ana Makine: 2 VTE 4 cyl, 11530ihp, Ansaldo
Kazan: -
Hız: (Seyir Tecrübesi) 22.9kts
Yakıt: Kömür
Mürettebat: (Tasarım) 21 subay, 286 gemici.

Silah Donanımı:
(Tasarım) 2-152 mm QF (A), 8-180 QF (A), 8-47 mm 
QF (A), 6-37 mm QF, 2 TT 457 mm (6)

Ansaldo Şirketi’nin inşa ettiği kruvazöre verilen “Drama” ismi Drama 
Sancağı ahalisinin teklifi ile olmuştur. Drama Sancağı ahalisi adına Dra-
ma Belediye Başkanı Şemseddin Bey, Ansaldo Şirketi tarafından inşa edi-
len kruvazörün son taksitinin Dramalılar tarafından ödeneceğini taahhüt 
etmiş; buna karşılık kruvazöre Drama isminin verilmesi talebinde bulun-
muştur.21 Dramalıların bu talebi, ilgili makamlarca kabul görmüştür. Ni-
tekim Sadaret’ten Bahriye Nezareti’ne yazılan 11 Temmuz 1911 tarihli bir 
yazıda Ansaldo Şirketi’nin inşa ettiği kruvazöre “Drama” isminin verildiği 
bildirilmiştir.22

19 BOA, İ.HUS, Dosya: 158, Gömlek: 69, Belge No: 4.
20 Ahmet Güleryüz, a.g.e., s. 100.
21 BOA, (Bâb-ı Âlî Evrak Odası) BEO, Dosya: 3818, Gömlek: 286309.
22 BOA, BEO, Dosya: 3914, Gömlek: 293527; Selahittin Özçelik, Donanma-yı Osmanî Muave-
net-i Milliye Cemiyeti, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2000, s. 171.

217_Zafer_Cakmak.indd   5 31.08.2015   11:59:27

57



6 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

2. İtalya’nın Drama Kruvazörü’nü Teslim Etmemesi

Osmanlı Devleti, 1907 yılında kızağa konulan kruvazörün23, anlaşma-
ya uygun olarak inşa edilip edilmediğini takip etmiştir. Haziran 1908’de 
Ansaldo Şirketi’nin kruvazörü anlaşmaya uygun olarak inşa ettiği, bu ko-
nuda gerekli özenin gösterildiği hususunda raporlar mevcuttur.24

Ancak, Bahriye Nezareti’nden Sadaret’e 8 Haziran 1909 tarihinde yazılan 
bir yazıda Ansaldo Şirketi’nin mukavele şartlarını yerine getirmediği anlaşıl-
maktadır. Bu yazıda, Ansaldo Şirketi’yle imzalanan mukavelenin üzerinden 
iki yıl geçtiği halde kruvazörün teknesinin ancak üçte birinin inşa edildiği 
belirtilmektedir. Aynı yazıda Ansaldo’ya şimdiye kadar 90.350 Sterlin öde-
me yapıldığı da vurgulanmaktadır. Bu durum karşısında Sadaret Makamı 
da, şirketin usulü dairesinde protesto edilmesini kararlaştırmıştır.25

Aralık 1909 tarihine gelindiğinde Ansaldo Şirketi, Osmanlı Hüküme-
ti’nin mukavelenin 13. maddesi gereğince kruvazörün inşası için ödemesi 
gereken haftalık taksitleri ödemediğini ileri sürerek kruvazörün inşaatını 
durdurmuştur. Ansaldo Şirketi’nin bu kararı karşısında Maliye Nezare-
ti, “inşaatın tarz-ı cereyanından dolayı zuhur eden ihtilaf üzerine” şirkete 
ödenmesi gereken taksitleri tehir etmiştir.

Daha sonra, 18 Aralık 1909’da, Meclis-i Mahsus-ı Vükela “kruvazörün 
şimdiye değin inşaatı tediyatla münasip bir hale isal edilinceye kadar haf-
talık tediyatına fasıl verilmesi”ni kararlaştırmıştır. Bu durum karşısında 
Erkan-ı Harbiye-i Bahriye Dairesi, “mukavelesi veçhile tekasit-i muayene-
sinin bila tasdik güne güne tediyesiyle katiyyen inşaatın tehirine meydan 
verilmemesi” gerektiğini Bahriye Nazırlığı’na bildirmiştir.

Bunun üzerine Bahriye Nazırı Hulusi Salih Paşa, 6 Ağustos 1910 ta-
rihinde, Sadaret’e bir yazı yazarak “kruvazör tekasitinin itasına devam 
edilmesi hakkında Maliye Nezareti Celilesi’ne tebligat-ı mukteziye icrası”nı 
talep etmiştir.26 Bahriye Nazırı’nın bu talebi kabul görmüş olmalı ki An-
saldo Şirketi’ne ödenen miktar Trablusgarp Savaşı başladığında 202.761 
Sterlin’e ulaşmıştır.27

Bu arada Türk-İtalyan ilişkileri, İtalya’nın Trablusgarp’taki emper-
yalist politikaları yüzünden sekteye uğramıştır. İtalya, 28 Eylül 1911’de 
Osmanlı Devleti’ne bir nota vererek Bingazi ve Trablusgarp’ın İtalyan yö-
netimine bırakılmasını istemiştir.28 Bu süreçte İngiliz ve Fransız hükü-
metlerinin desteğini de alan İtalya, 29 Eylül’de Osmanlı Devleti’ne savaş 
ilan etmiştir.29

23 Ahmet Güleryüz - Bernd Langensiepen, a.g.e., s. 117.
24 Mehmet Beşirli, “a.g.m.”, s. 255.
25 BOA, BEO, Dosya: 3590, Gömlek: 269181.
26 BOA, BEO, Dosya: 3793, Gömlek: 284416.
27 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 12, İçtima: 40, 24.1.1341 (1925), s. 289.
28 Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştırma 
Merkezi Yayınları, Ankara, 2006, s. 31-35.
29 Timoty W. Childs, Trablusgarp Savaşı ve Türk-İtalyan Diplomatik İlişkileri, (Çeviren: Deniz 
Berktay), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2008, s. 73-74.
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Tarihe “Trablusgarp Savaşı” olarak geçen bu savaş devam ederken 
Balkanlarda, Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ Devletleri 
birleşerek Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmişlerdir. Osmanlı Devleti, bu 
olağanüstü durum karşısında İtalya ile anlaşma yoluna giderek, 15 Ekim 
1912’de Uşi (Ouchy) Antlaşması’nı imzalamıştır.30

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı Devleti ile İtalya arasındaki siyasi, askeri 
ve ticari ilişkilere büyük zarar vermiştir. Nitekim İtalyanlar, Drama Kru-
vazörü’nü, ödemelerinin önemli bir kısmı yapıldığı halde, Osmanlı Dev-
leti’ne teslim etmemişlerdir.31 Bu kruvazör, Trablusgarp Savaşı bittikten 
hemen sonra, 11 Kasım 1912’de, denize indirilmiş, 25 Mart 1913’te de 
“Libia” ismiyle İtalyan Donanması’na katılmıştır.32

3. Osmanlı Devleti İle İtalya Arasındaki Drama Kruvazörü Davası

Trablusgarp Savaşı devam ederken, 14 Kasım 1911 tarihinde, Bahriye 
Nezareti, Hariciye Nezareti İstişare Kalemi’ne bir yazı yazarak, “inşası te-
ahhüd edilen kruvazöre teslim ve tesellüm vukuundan evvel muharib olan 
devletin zabt hakkı olup olmadığı”nı sormuştur. İstişare Kalemi de 25 Ka-
sım 1911 tarihinde konuya şu şekilde açıklık getirmiştir:

“…malum-ı sami-i fehimaneleri olduğu üzere muharebat-ı bahriyede 
muharip devletlerin öteden beri haiz oldukları hakk-ı zabt ve iğtinam 
seyr ü sefere kabil olan sefain-i ticariyeye mahsus olup sefain-i har-
biye doğrudan doğruya vesait-i harbiyeden olmağla bitaraf devletler 
karasularından ma’da karasularıyla açık denizlerde tesadüf edilen 
bir düşman sefine-i harbiyesi ya harbe girişerek netaicine tahammül 
etmeye, yahut teslim olarak esir-i harp olmağa mecburdur. Mezkur 
tezkirede mevzu-ı bahs olan kruvazör ise istişare olmasının maluma-
tına göre henüz kullanılmağa salih olacak suret ve mertebede inşa 
olunmamış bulunduğu cihetle bunu şimdiden bir sefine-i harbiye ad-
detmek doğru olmayıp ale’l-ıtlak derdest inşa bir sefine gibi telakkı 
eylemek ve ana göre mütalaa yürütmek icap eder.”33

Osmanlı Hükümeti, İtalya ile Trablusgarp Savaşı devam ettiği sırada, 
Ansaldo Şirketi ile Drama Kruvazörü’nden kaynaklanan ihtilafı çözmek 
için hukuki bir süreç başlatmıştır. Hükümet, konuyu mahkemeye intikal 
ettirmiştir. Dava, Ansaldo Şirketi’nin tersanelerinin bulunduğu İtalya’nın 
Cenova kentinde 1 Haziran 1912 tarihinden itibaren görülmeye başlan-
mıştır.34

Osmanlı Devleti, İtalya’nın Ansaldo Şirketi’ne, 1907 yılında 330.000 
Sterlin’e sipariş edilen Drama Kruvazörü için, taksitler halinde toplam 

30 İsrafil Kurtcephe, Türk-İtalyan İlişkileri (1911-1916), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 
1995, s. 215-221.
31 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 12, İçtima: 40, 24.1.1341 (1925), s. 289.
32 Ahmet Güleryüz - Bernd Langensiepen, a.g.e., s. 117.
33 BOA, BEO, Dosya: 3969, Gömlek: 297606.
34 BOA, BEO, Dosya: 4053, Gömlek: 303914.
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202.761 sterlin ödenmiştir.35 Trablusgarp Savaşı’ndan sonra, Osmanlı 
Devleti’nin İtalya Büyükelçisi Nabi Bey, Ansaldo Şirketi’nden bu parayı 
tahsil etmek için konuyla ilgili davayı yakından takip etmiştir. Ansaldo 
Şirketi, başlangıçta bu parayı ödemek istememiş ise de daha sonra anlaş-
ma yoluna gitmiştir.36

26 Ocak 1915’te Osmanlı Devleti’ni temsilen Roma Büyükelçisi Nabi 
Bey ile Ansaldo Şirketi temsilcileri arasında bir itilafname imzalanmıştır.37 
Bu itilafnameye göre:

“1. Tarafeyn mütekabilen zarar ve ziyan ve taz minat ile bunlardan mü-
tevellit faiz talebine dair olan davadan feragat eder.

2. Hükümeti mezkûr, kruvazörün teslimi tale binden vazgeçer.
3. Şirket, salifi’z-zikir kırk bin liranın tenzilin den sonra bakiye 162.761 

sterlin deyini olduğunu tasdik eder.
4. Hükümet, Drama Kruvazörü esmanından dun olmamak üzere baki-

ye-i matlubuna mukabil Ansaldo şirketine bahri sipariş ita edecek ve ala-
cağını bila-faiz mahsup ettirecektir.”38

Bu itilafnameye göre Ansaldo Şirketi’ne, “tersane tadilatı ve saire”den 
dolayı 40.000 sterlinlik bir indirim yapılmıştır. Sonuç olarak İtalyan şirke-
ti, 162.761 sterlini geri ödeme taahhüdünde bulunmuştur.39

Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı şartları içerisinde Ansaldo’dan bu pa-
rayı tahsil edememiştir. Savaştan sonra da Ansaldo, itilafname yükümlü-
lüklerini yerine getirmemiştir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti, olayı tek-
rar mahkemeye intikal ettirmiştir. Kruvazör davası İtalyan mahkemesinde 
görüşülerek karara bağlanmıştır: Bu karar şu şekildedir:

“1. Her hususta sahibi salâhiyet olan süferanın imza ettikleri mukavelât 
muteber olduğundan itilâfinamenin hükmü meridir.

2. Türk Hükümeti’nin matlubu olan 202.761 İngiliz lirasından kırk bin 
liranın tenzilinden sonra 162.761 İngiliz lirası Ansaldo’nun borcudur.

3. Türk Hükümeti alacağı olan bu paraya mu kabil itilâfname mucibince 
bahri siparişte bulunacaktır.

4. Türk Hükümeti şirketin gerek fiyat husu sunda gerek inşaat şeraitinde 
gayri kabili kabul ve icra teklifatta bulunduğunu müşahede ettiği takdirde, 
mukavelenamenin keenlemyekun addini ve alacağının nakden tesviyesini 
dava hakkını muhafaza eder.”40

Ancak Ansaldo Şirketi, bu karardan sonra da Osmanlı Devleti’ne her-
hangi bir ödeme yapmamıştır.

35 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 30.18.01.01, Yer No: 121.64.6; TBMM Za-
bıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 12, İçtima: 40, 24.1.1341 (1925), s. 289; Ahmet Güleryüz - Bernd 
Langensiepen, a.g.e., s. 117.
36 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 12, İçtima: 40, 24.1.1341 (1925), s. 289.
37 BCA, Fon Kodu: 30.18.01.01, Yer No: 11.54.7.
38 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 12, İçtima: 40, 24.1.1341 (1925), s. 289.
39 BCA, Fon Kodu: 30.18.01.01, Yer No: 11.54.7.
40 TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 12, İçtima: 40, 24.1.1341 (1925), s. 290.
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4. Cumhuriyet Döneminde Drama Kruvazörü’yle İlgili Gelişmeler

Drama Kruvazörü’yle ilgili dava, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e intikal et-
miştir. Dava, henüz Cumhuriyet ilan edilmeden, 30 Ocak 1923’te Meclis 
Hükümeti’nin gündemine gelmiştir. Hükümet, 26 Ocak 1915’te imzalanan 
itilafnamenin bir sene zarfında zaman aşımına uğrayacağından, mezkûr iti-
lafnamenin 4. maddesi gereğince “bakiye-i bedelin fabrikaya siparişat-ı bah-
riyede bulunmak suretiyle tesviyesi” gerektiğinden, Ansaldo Şirketi’ne bahri 
sipariş verilmesi ve meselenin takipçisi olması için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’nin Roma Temsilcisi Celaleddin Arif Bey’in yetkilendirilmesini ka-
rarlaştırılmıştır.41 Ancak Ansaldo Şirketi’yle bir anlaşmaya varılamamıştır.

Cumhuriyet kurulduktan sonra, Drama Kruvazörü davası Roma Büyü-
kelçiliği’nin dava vekili tarafından takip edilmiştir. Roma Büyükelçiliği, 10 
Ocak 1925 tarihine kadar, Ansaldo’ya bahri sipariş verilmesi gerektiğini Dı-
şişleri Bakanlığı’na bildirmiştir. Konu 4 Ocak 1924’te Bakanlar Kurulu’nun 
gündemine gelmiştir. Kurul, İtalyanlardan alacağımızın boşa gitmemesi 
için, alacağımız olan 162.762 sterlinin üzerine para eklenmek suretiyle, An-
saldo Şirketi’ne bir denizaltı ısmarlanması için müzakerelerde bulunmak 
üzere Bahriye Vekâleti’ne yetki verilmesini kararlaştırmıştır.42 Bu karardan 
sonra da taraflar arasında mutabakat sağlandığına dair bir kayıt yoktur.

Diğer taraftan Türkiye, Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren güçlü 
bir donanma oluşturma iradesini ortaya koymuştur. Bu amaç doğrultu-
sunda, 1924 yılında Bahriye Vekâleti kurulmuştur.43 Bahriye Vekâleti de, 
kurulur kurulmaz, yeni savaş gemileri alarak donanmayı daha güçlü bir 
hale getirmek için çalışmalara başlamıştır. Bu yüzden Avrupa’daki birçok 
şirketle görüşmeye başlamıştır. Böyle bir dönemde İtalya, uzun zaman-
dan beri sürüncemede kalan Drama Kruvazörü meselesini çözerek avan-
taj elde etmek istemiştir. Türkiye’nin savaş gemisi siparişleri öncesinde 
Ansaldo Şirketi, şaşırtıcı bir girişimde bulunarak Ankara Hükümeti’ne 
anlaşmazlık konusu olan Drama Kruvazörü için 70.000 sterlini geri öde-
meyi teklif etmiştir.44

41 BCA, Fon Kodu: 30.18.01.01, Yer No: 6.47.19.
42 BCA, Fon Kodu: 30.18.01.01, Yer No: 12.66.7.
43 Mustafa Hergüner, “Atatürk Döneminde Denizciliğimiz”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergi-
si, Sayı: 195, Aralık, 2011, s. 25-26.
44 İtalyanların bu hamlesi, Ankara Hükümeti ile İngiliz tersaneleri arasında benzer bir mali 
uyuşmazlıkta, İngilizlerin katı tutumlarıyla tam bir tezat oluşturmaktaydı. Ankara Hükü-
meti, 1926’da, İngiliz tersaneleriyle yi ne Osmanlı döneminden kalan bir mali anlaşmazlığı 
çözüme kavuşturma çabalarında başarısız olmuştu. I. Dünya Savaşı patlak verince, daha 
önce Osmanlı donanması için İngiltere’den ısmarlanan iki dretnot da Drama ile aynı kaderi 
paylaşmıştı. Vickers & Armstrong tarafından Osmanlı donanması için inşa edilen Reşadiye ve 
Sultan Osman dretnotlarına İngiltere el koymuştu. Savaştan sonra İngiliz tersaneleri bu iki 
gemi için yapılan ödemeleri iade etmemişlerdi. Türkiye, Lozan Antlaşması’yla bu iki dretnot 
için tazminat talebinde bulunmaktan dahi men edilmişti. Ankara Hükümeti’nin tersaneler 
dışındaki çeşitli İngiliz şirketlerine karşı açtığı davalardan da sonuç alınamayacağı 1926’da 
ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla, Ansaldo’nun Drama Kruvazörü uyuşmazlığını çözüme ulaştıran 
bu hamlesi zamanlama bakımından çok akıllıcaydı. Zira İtalyanlar, Türk donanması için açı-
lan ilk savaş gemisi ihalesini alarak, İngiliz rakiplerini geride bırakmışlardır. Bkz. Dilek Bar-
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Ansaldo Şirketi’nin Drama Kruvazörü ile ilgili teklifi, 15 Aralık 1926’da 
toplanan Bakanlar Kurulu’nda görüşülmüştür. Bakanlar Kurulu, Ansal-
do Şirketi’nin teklifini kabul ederek, şirketin bir defada, peşin ve nakit 
olarak 70.000 Sterlin ödemesini karara bağlamıştır. Böylece Ansaldo Şir-
keti’yle, Osmanlı ve Cumhuriyet hükümetleri arasında yaklaşık on beş yıl 
süren anlaşmazlık sona ermiştir.45

İtalya Başbakanı Benito Mussolini, Ankara Hükümeti’nin bu kararın-
dan sonra, Türk bahriyesine bir tebrik telgrafı göndermiştir. İtalyan bası-
nın da, yakında Türkiye ile İtalya arasında önemli müzakereler gerçekleş-
tirileceği yazılmaya başlanmıştır. Bu durum Türk kamuoyunda, Türkiye 
ile İtalya arasında bir “emniyet misakı” imzalanacağı şayialarının çıkma-
sına neden olmuştur.46

Bu tarihe kadar Türk kamuoyunda ciddi bir İtalyan karşıtlığı vardı. 
Zira İtalya’nın takip ettiği politikalar, Türkiye’yi müteaddit defalar sefer-
berliğe sevk etmişti.47 Ancak İtalya, dünyada değişen siyasi konjonktü-
ründe etkisiyle, 1927 yılından itibaren, Türkiye’ye yönelik yayılmacı po-
litikalarını bir süre erteleyerek, Balkanlara ağırlık vermeye başlamıştır.48

Drama Kruvazörü davasının müspet bir şekilde sonuçlanması, İtal-
ya’nın Türkiye’ye karşı takip ettiği politikada önemli değişikliklere gitmesi, 
Türk kamuoyu ve basınında İtalya lehine bir rüzgârın esmesine neden 
olmuştur. Bu olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak da, Türkiye ile İtalya 
arasında 30 Mayıs 1928’de “Tarafsızlık, Uzlaşma ve Adli Tesviye Antlaş-
ması” imzalanmıştır.49 Bu antlaşmanın imzalanmasından yaklaşık bir yıl 
sonra, Mayıs 1929’da, Türk donanmasının ihtiyaç duyduğu yeni savaş 
gemisi ihalelerini İtal yan tersaneleri kazanmıştır.50 İtalya’nın Ansaldo Şir-
keti’yle Osmanlı ve Cumhuriyet Hükümetleri arasında dava konusu olan 
Drama Kruvazörü ise “Libia” adıyla İtalyan donanmasına 1937 yılına ka-
dar hizmet etmiştir.51

Sonuç

Osmanlı Devleti, XX. yüzyılın başlarında, her alanda olduğu gibi gemi 
inşa alanında da geri kalmıştır. Bu durumun doğal bir sonucu olarak da, do-

las - Serhat Güvenç, Türkiye’nin Akdeniz Siyaseti (1923-1939), (Çeviren: Barış Cezar), Koç 
Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014, s. 139.
45 BCA, Fon Kodu: 30.18.01.01, Yer No: 22.75.19; Ayın Tarihi, Cilt: 12, No: 35, Şubat, 1927, 
s. 1945.
46 Ayın Tarihi, Cilt: 12, No: 35, Şubat, 1927, s. 1945.
47 Ahmet Özgiray, “Türk-İtalyan Siyasi İlişkileri (1921-1930)”, Ege Üniversitesi Tarih İnceleme-
leri Dergisi, Sayı: 5, İzmir, 1990, s. 128-129.
48 Mevlüt Çelebi, “Türk Kaynaklarına Göre Atatürk Döneminde Türk-İtalyan Siyasi İlişkileri”, 
Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, (25-29 Ekim 1999, Türkistan-Kazakistan), Bildiriler, Cilt: I, 
Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2000, s. 270.
49 İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, Cilt: I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, An-
kara, 2000, s. 343-347.
50 Serhat Güvenç - Dilek Barlas, “Atatürk’s Navy: Determinants of Turkish Naval Policy, 
1923-38”, Journal of Strategic Studies, Cilt: 26, Sayı: 1, Mart, 2003, s. 16.
51 Ahmet Güleryüz - Bernd Langensiepen, a.g.e., s. 117.
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nanmasının ihtiyaç duyduğu gemileri temin edebilmek için, gemi inşa sana-
yisi gelişmiş büyük devletlere savaş gemisi sipariş etmek zorunda kalmıştır. 
Ancak büyük paralar ödenerek sipariş edilen savaş gemileri, ya zamanında 
teslim edilmemiş ya mukavele şartlarına göre inşa edilmemiş, ya da hiç tes-
lim edilmemiştir. Teslim edilmeyen bu savaş gemileri içerisinde en çok bili-
nenler, İngiltere’ye sipariş edilen Sultan Osman ve Reşadiye Dretnotları’dır.

Fakat bu iki gemiden önce Osmanlı Devleti’ne teslim edilmeyen bir diğer 
savaş gemisi de Drama Kruvazörü’dür. İtalya’nın Ansaldo Şirketi’ne 1907’de 
sipariş edilen bu savaş gemisi Osmanlı Donanması’na katılmış olsa idi, Ha-
midiye ve Mecidiye Kruvazörleri gibi, gerek Trablusgarp, gerek Balkan ve 
gerekse I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’ne büyük katkı sağlayabilirdi. 
Ancak İtalya, Osmanlı Devleti’ne bu kruvazörü teslim etmemiştir.

Ansaldo Şirketi’ne 330.000 İngiliz Sterlini’ne sipariş edilen Drama kru-
vazörü için taksitler halinde toplam 202.761 İngiliz Sterlini ödenmiştir. 
Bu para, o günkü şartlara göre çok büyük bir paradır. Bu kadar büyük bir 
paranın donanmaya harcanmasının temel nedeni ise Karadeniz’de Rus 
ve Ege’de Yunan tehdididir. Nitekim Balkan ve I. Dünya Savaşı sırasında 
yaşanan olaylar, donanmanın önemini bir kez daha ortaya koymuştur.

Cumhuriyet döneminde de, bu tehditler devam ettiği için, güçlü bir 
donanmaya sahip olma isteği hep devam etmiştir. Türkiye, kendi savaş 
gemilerini kendisi inşa edemediği için yine yurt dışına savaş gemileri sipa-
riş etmek durumunda kalmıştır. Ancak Türkiye, Osmanlı Devleti’ne teslim 
edilmeyen savaş gemilerinden önemli dersler çıkarmıştır. Nitekim Yavuz 
Muharebe Kruvazörü’nün tamiratı Gölcük’te inşa ettirilen havuzda yapıl-
mıştır. Zira yurt dışında tamir edilmesi durumunda Yavuz Muharebe Kru-
vazörü’nün Türkiye’ye teslim edilmemesi endişesi dönemin devlet adam-
larında görülmektedir. Gölcük’te inşa edilen bu havuz, bugünkü modern 
gemi inşa sanayisini ortaya çıkarmıştır.

Kaynaklar
A. Arşivler

Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi. 

B. Yayımlanmış Belgeler
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre: II, Cilt: 12, İçtima: 40, 24.1.1341 (1925).
SOYSAL, İsmail: Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, Cilt: I, Türk Tarih Ku-

rumu Yayınları, Ankara, 2000.

C. Süreli Yayınlar
Ayın Tarihi, Cilt: 12, No: 35, Şubat, 1927.

D. Araştırma ve İnceleme Eserler
1. Kitaplar
BARLAS, Dilek - GÜVENÇ, Serhat: Türkiye’nin Akdeniz Siyaseti (1923-

1939), (Çeviren: Barış Cezar), Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2014.
BAŞ, Ersan - KARA, Arif Emre - KÜÇÜKOĞLU, Ahmet: Gazi Hamidiye ve Akın 

Harekatı, Piri Reis Araştırma Merkezi Yayını, Deniz Basımevi, İstanbul, 2006.

217_Zafer_Cakmak.indd   11 31.08.2015   11:59:28

63



12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI
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HAZAR ÖTESİ TÜRKMENLERİNDE
SOSYO-KÜLTÜREL HAYAT

Yrd. Doç. Dr. Seda Yılmaz VURGUN*

Öz

Hazar ötesi Türkmenleri göçebe yaşam tarzından dolayı yüzyıllar boyu 
gelenek ve göreneklerini korumuşlardır. Türkmen toplumunun temeli sayılan 
aile ile ilgili her şey kutsal sayılmaktadır. Türkmenler bebeklere atalarının 
isimlerini vererek onları onurlandırırlardı. Evlilik süreci karar verme, nişan 
ve düğün gibi aşamalardan oluşurdu. Gösterişli düğünlerin ardından damat 
ve gelin bir süre ayrı kalırdı. Doğum ve düğün törenleri bir bayram havasın-
da geçer ve önem arz ederdi. Ölüm zamanında ise ağıtlar yakılır ve ölünün 
evine başsağlığı için çok sayıda taziye ziyaretçisi giderdi. Rus işgalinin ar-
dından Türkmen toplumunun evlilik ve aile yapısı değişmeye başlamıştır.

Anahtar kelimeler: Türkmen, Evlenme, Doğum, Ölüm.

Abstract
Socio-Cultural Life Of Trans-Caspian Turkmens

Trans-Caspian Turkmens have been able to protect their customs and 
traditions for centuries mainly because of their nomadic way of life. Every 
thing related with the founding family, who was believed to be the root 
of Turkmens, was considered as divine and sacred. Turkmens were gi-
ving the names of their ancestors to their children in order to honor them. 
Marriage process was composed by such stages as decision, engagement 
and the wedding. Following the garish weddings, groom and bride were 
staying separately for a while. Childbirth and wedding rituals were not 
only just ceremonial and festive but also quite important. In the cases de-
ath, many visitors were going to funeral home and wailing for the dead. 
Subsequent to Russian occupation, in Trans-Caspian Turkmens society, 
structures of family and marriage have started to change.

Keywords: Turkmen, Marriage, Birth, Death.
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Giriş

Türkmen adının nereden geldiği ile ilgili farklı iddialar ortaya atılmak-
tadır. M.S. X. yüzyıla ait eserlerde Türkmen adı göze çarpmıştır.1 Türkmen 
adı ilk olarak Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lûgati’t-Türk adlı eserinde 
açıklanmıştır.2 Türkmen adının anlamı “Müslümanlığı kabul etmiş Oğuz-
lar” ve “Konar göçer Türk” olabileceği yönündedir.3 XI. yüzyıldan itibaren 
geniş kitleler halinde İslamiyet’i kabul eden Oğuzlara “Türkmen” denildi-
ği ileri sürülmektedir.4 Ancak Türkmen adının daha önceki kaynaklarda 
geçmesi Türkmenleri Oğuzlara bağlama konusunda kafi gelmemektedir. 
Bazı eski kaynaklar da Türkmenler ile Oğuzların ayrı ayrı yerlerde otur-
duğuna dair bilgiler mevcuttur.5 Son araştırmalar Karlukluların kendine 
Türkmen dediği yönünde kuvvetlenmiştir.6

X. ve XI. yüzyılda Orta Asya’da ortaya çıkan Türkmenler XVII. yüzyı-
la kadar Hazar sahilleri kıyısında yaşamışlar, ardından mera kıtlığı yü-
zünden Harezm’e göç etmişlerdi. Hive Hanlığı’nda Özbeklerden sonra en 
önemli askeri kanadı oluşturan Türkmenlerdi.7 Türkmenler ile Özbekler 
arasında çok kanlı savaşlar yapılmıştı. Harezm hanları Özbek aristokrasi-
si ile mücadeleye girdikleri zamanlarda Türkmenleri yanlarına davet edip 
kanlı çarpışmalar gerçekleştirmişlerdi.8 Türkmenler su ve otlak yeri sı-
kıntısı çekmemek için Hive hanlarının hizmetine girmiş ve bu durumdan 
yararlanıp tahta kendilerine yakın şehzadeleri geçirmeye çalışmışlardı.9

Türkmenler XVIII. yüzyılda Hive Hanlığı’nda çok yüksek bir konuma 
ulaşmışlar, ardından devlet idaresinde başarılı olamamış yönetimi Özbeklere 
bırakmak zorunda kalmışlardı. Türkmenler ve Özbekler arasındaki çatışma-
lar bir müddet devam etmişti. Hive hanları Türkmenlerin yaşadığı bölgelere 
işan, molla yollamış ve onları dini alanda kontrol altına almaya çalışarak 
merkezi otoriteye karşı güçlerini kırmak istemişlerdi.10 Türkmenler Hive 

1 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Çev. Kazım Yaşar Kopraman-İsmail 
Aka, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2006, s. 61.
2 “Türkmenler Maddesi”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, Cilt: XXXII, Ankara, 1983, s. 433.
3 Fuat Uçar, Geçmiş-Günümüz ve Geleceğin Türk Dünyası, IQ Kültür Sanat ve Yayıncılık, 
İstanbul, 2009, s. 217; Durmuş Tatlılıoğlu, “Türkmenistan’da Sosyal Yapı”, Türkler, Yeni Tür-
kiye Yayınları, Cilt: 19, Ankara, 2002, s. 808-809.
4 Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler), Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1999, s. 
2; İbrahim Kafesoğlu, “Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti”, Türkler, Türkiye Yayınları, Cilt: 4, 
Ankara, 2002, s. 582; Tufan Gündüz, Bozkırın Efendileri Türkmenler Üzerine Makaleler, Yedi-
tepe Yayınları, İstanbul, 2009, s. 45.
5 Kafesoğlu, a.g.e., s. 582-583.
6 Kafesoğlu, a.g.e., s. 583.
7 Muhammed Bilal Çelik, Firdevsü’l-İkbal’e Göre Hive Hanlığı Tarihi ve Devlet Teşkilatı, Sakar-
ya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Sakarya, 2004, s. 100.
8 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, s. 204.
9 Hamid Ziyayev, Türkistan’da Rus Hakimiyetine Karşı Milli Mücadele, Çev. Ayhan Çelikbay, 
Ankara, 2007, s. 16; Mehmet Saray, “Hive Hanlığı”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, Cilt: 18, İstanbul, 1998, s. 167.
10 Çelik, Firdevsü’l-İkbal’e Göre Hive Hanlığı Tarihi ve Devlet Teşkilatı, s. 100-101.
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Hanlığı’nın hakimiyetine girse de Hive hanları askeri yönden kendilerine ihti-
yaç duyduklarından dolayı, onlar üzerinde tam hakimiyet kuramamışlardı.11

Türkmenler XVI. yüzyıldan XIX. yüzyıl ortalarına kadar Harezm Özbekle-
rinin yanında Buharalılara bazen de İranlılara tabi olmuşlardı. Bu devletler 
arasında meydana gelen savaşlarda sürekli tabiiyetleri değişmişti.12 Türk-
menlerin başka devletlerin ordularına katıldıkları dönemler de olmuştu.13

Harezm’de Özbeklerden sonra en yoğun nüfusa sahip boylar Türkmen-
lerdi.14 Hive Hanlığı’nda köyler ve şehirlerde yaşayan Türkmenlerin sayısı 
150.000 kadardı.15 Türkmenler Yomut, Teke, Göklen Salur, Ersarı, Göklen, 
Çavdur gibi çeşitli boylardan oluşuyordu.16 Bu boylar kendilerine ait toprak-
larda sürekli birbirleriyle mücadele halinde yaşarlardı.17 Bütün bu mücadele-
lere rağmen kalabalık olmayan Türkmen boyları Yakın ve Orta Doğu, Anado-
lu, Avrupa ve Hindistan’ın çok geniş topraklarına tesir etmişlerdi. Türkmenler 
kendi anavatanlarının dışındaki gelişmelerde büyük rol oynamışlardı.18

Türkmenler üyesi oldukları boylara sıkı sıkıya bağlıydılar.19 Türkmen-
lerin sosyo-politik yapıları “herkese eşitlik ve hürriyet tanıyan töre”ye da-
yanıyordu.20 Türkmenler İslam dinine mensuptular, ancak sürekli göçe-
be bir hayat sürdürdüklerinden İslam dinine tam olarak vakıf değillerdi. 
Okuma-yazma oranları düşük olduğundan gelenek ve görenekler onların 
etrafında toplandıkları temel unsurdu.21

11 I. Mac Gahan, Hive Seyahatnamesi ve Tarihi, Çev. Kolağası Ahmed, İzmir, 1995, s. 208-
209; Muhammed Bilal Çelik, “Cengizli Hakimiyeti Anlayışını Değiştirme Girişimleri: Kongrat 
Hive Hanlığı Örneği”, Akademik İncelemeler, Cilt: 2, Sayı: 1, Sakarya, 2007, s. 153-185.
12 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, s. 205; Orta Asya’dan Esintiler, 
Hazırlayan: Tayfun Atmaca, Tika Yayınları, Ankara, 2003, s. 132; Murat Annanefesov, “Şahıs 
Aile Mülk: Ondokuzuncu Yüzyılda Sosyal ve Ekonomik Hayat”, Türkmenistan’da Toplum ve 
Kültür, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 21.
13 George N. Curzon, Russia in Central Asia in 1889 and the Anglo-Russian Question, Frank 
Cass & Co. Ltd, London, 1967, s. 128; O. Olufsen, The Emir of Bokhara and His Country, Wil-
liam Heinemann, London, 1911, s. 285.
14 Gülay Karadağ, Avrupalı Gezginlerin Seyahatnamelerine Göre 19. Yüzyılda Batı Türkistan 
Hanlıkları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı, Basıl-
mamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon, 2006, s. 20.
15 Ali Suavi, Hive Hanlığı ve Türkistan’da Türk Yayılması, Haz. Abdulhaluk Çay, Orhun Ya-
yınları, İstanbul, 1977, s. 48; “Türkmenler”, Türk Ansiklopedisi, Milli Eğitim Yayınları, Cilt: 
XXXII, Ankara, 1983, s. 434.
16 Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili ve Yakın Tarihi, Cilt: 1, İstanbul, 1981, s. 72-73; “Türk-
menler”, Türk Ansiklopedisi, s. 434; Faruk Sümer, “Türkmenler”, İslam Ansiklopedisi, Diyanet 
Vakfı Yayınları, Cilt: 41, Ankara, 2012, s. 609; Valentine Baker, Clouds in the East: Travels 
and Adventure on the Perso-Turkoman Frontier, Chatto and Windus, Piccadlly, London, 1876, 
s. 211; Arminus Vambery, Bir Sahte Dervişin Orta Asya Gezisi, Haz. Ahmet Özalp, Ses Yayın-
ları, İstanbul, 1993, s. 48-49.
17 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Dersleri, Çağlar Yayınları, Ankara, 2004, s. 93; Saray, 
Hive Hanlığı, s. 168; V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Ankara, 2013, s. 
84; Cemal Kutay, Sahte Derviş, Aksoy Yayıncılık, İstanbul, 1998, s. 26.
18 Muhammet Aydoğduyev, “Türkmenistan”, Türkler, Cilt: 19, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002, s. 723.
19 Olivier Roy, Yeni Orta Asya’da Ulusların İmal Edilişi, Çev. Mehmet Moralı, Melis Yayınları, 
İstanbul, 2000, s. 197.
20 Mehmet Saray, “XIX. Asırda Türkmenlerde Demokrasi Anlayışı ve Parlamento”, Türk Kültü-
rü, Cilt: 17, Sayı: 197, Ankara, 1979, s. 257-258.
21 Ekber Necef - Ahmet Annaberdiev, Hazar Ötesi Türkmenleri, Kaknüs Yayınları, İstanbul, 
2003, s. 280; Vambery, a.g.e., s. 50-51.
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Şehir hayatını sevmeyen Türkmenler genelde bozkırlarda yaşarlardı. 
Rus işgalinin ardından bozkırdaki yerlerinden ayrılmak zorunda kalmış 
ve daha çok ticarete yoğunlaşmışlardı.22 Türkmenler yerleşik hayata geç-
tikleri dönemlerde duvarlar arasında yaşamaya isteksiz olmalarına rağ-
men23 tarımla uğraşmayı da ihmal etmemişlerdi.24 Temel özellikleri savaş-
çı bir boy olmalarıydı.25

Türkmenlerin yetiştirdikleri atların dayanıklı ve güçlü yapıları çok 
meşhurdu. Türkmenler için at çok önemliydi. Hatta güçlü ata sahip olan 
kişi halkına danışmadan onu satamazdı.26 Savaş zamanlarında atlar ça-
lınmamaları ve kaçmamaları için sürekli gözetlenirlerdi. Savaşın akıbeti 
atlara bağlıydı. Rus işgalinin ardından Türkmenler arasındaki atçılıkta 
gerileme görülmüştü.27

Özgürlüklerine düşkün olan Türkmenler, her ne kadar boylarına bağlı 
kalsalar da başlarında bir reis bulundurmak istemezlerdi. Yönetimde söz 
sahibi olan aksakallara bile mütevazı oldukları zaman saygı gösterirlerdi.28

1873’te Türkmenlerin bağlı olduğu Hive Hanlığı iç işlerinde bağımsız, 
dış işlerinde Çarlığa bağlı bir devlet haline gelmişti.29 Ruslar çeşitli entri-
kalar ve uyguladıkları baskılar ile Türkmenleri zorla idareleri altına sok-
maya çalışmışlardı.30 Türkmenler Göktepe’de Ruslar tarafından mağlup 
edilmişlerdi.31 Bu mağlubiyet ve sonrasında yaşanan acılar Türkmenlerin 
belleğinden hiç silinmemiş şiirlerine ve destanlarına yansımıştı.32

22 Curzon, a.g.e., s. 97, 109; Enders Wımbush, Stratejik Açıdan Sovyet Müslümanları ve Diğer 
Azınlıklar, Çev. Yuluğ Tekin Kurat, Forum Yayınları, Ankara, 1988, s. 172.
23 Edmond O’Donovan, The Merv Oasis, Cilt: II, Smith, Elder & Co., Waterloo Place, London, 
1882, s. 37.
24 Gabriel Bonvalot, Eski Yurt: Orta Asya’dan, Çev. M. Reşat Özmen, Tercüman Gazetesi Ya-
yınları, İstanbul, 1894, s. 140; I. Mac Gahan, a.g.e., s. 188, 207; Türk Ansiklopedisi, s. 434.
25 Togan, a.g.e., s. 75.
26 Ali Abbas Çınar, “Türkmen Halk Edebiyatında At Kültürü ve Atın Türkmen Hayatındaki 
Rolü”, Bilig, Sayı: 7, Ahmet Yesevi Üniversitesi Yardım Vakfı Yayınları, Ankara, Güz, 1998, 
s. 125; Övez Gündoğduyev, “Türkmen Atları”, Türkmenistan’da Toplum ve Kültür, T.C. Kültür 
Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1998, s. 53-66.
27 Ali Abbas Çınar, Türkmen Atı ve Atçılığı, İstanbul, 2001, s. 11, 18.
28 Zeki Velidi Togan, Bugünkü Türkili ve Yakın Tarihi, Cilt: I, İstanbul, 1981, s. 207.
29 Seyfettin Erşahin, Türkistan’da İslam ve Müslümanlar: Sovyet Dönemi, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, Ankara, 2005, s. 46; Baymirza, Türkistan Rusya ile Çin Arasında, Otağ Ya-
yınları, Ankara, 1975, s. 103-105; Sebahattin Şimşir, Dünden Yarına Türkistan’da Türkler, IQ 
Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 215-216.
30 Mehmet Saray, “Türkmenlerin 1879 Göktepe Zaferi ve Düşündürdükleri”, Türk Kültürü, 
Cilt: 17, Sayı: 203-204, Ankara, 1979, s. 253-254.
31 Mehmet Saray, a.g.e., s. 255-259; İsmail Kayabalı-Cemender Arsalanoğlu, Orta Asya Türk-
lüğünün Tarihi ve Bugünkü Durumu, Ankara, 1978, s. 42; Hayit, a.g.e., s. 108-109; Orhan 
Tan, Merv, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Yayınları, Ankara, 2000, s. 148-150; 
Faruk Sümer, Türkmenler, s. 609; O’Donovan, a.g.e., s. 67-69.
32 Fikret Türkmen, “Göktepe Savaşları ve Bunların Türkmenistan Halk Şiirindeki Akisleri”,  
Türkmen Kültürü Araştırmaları Makaleler, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, 2010, 
s. 91; Mehmet Saray, Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları Arasındaki 
Siyasi Münasebetler: 1775-1875, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1994, s. 101-102; 
Baymirza Hayit, Türkistan Devletlerinin Milli Mücadeleleri Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınla-
rı, Ankara, 2004, s. 106-115.
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Türkmenlerde Sosyo-Kültürel Hayat

Türkmenler tarihleri boyunca siyasi bir boşluk içinde yaşadıklarından 
dolayı askeri yaşam tarzlarını ve gelenek-göreneklerini uzun süre koru-
muşlardır.33 Bu nedenle Türkmenlerin düğün, doğum ve ölüm törenleri-
nin kökleri binlerce yıl önceye dayanmıştır.34 Türkmenlerde sosyo-kültürel 
hayatın en önemli dinamiklerinden olan aile, doğum, düğün ve ölümdür.

Aile

Türkmen toplumunda aile önemli olup, ailenin birçok çeşidi bulunurdu. 
Ancak başta dedenin olduğu ataerkil aileler uzun süre varlıklarını koru-
muştu. Böyle bir ailede dört-beş evli oğul, bekar kızlar birlikte yaşarlardı. 
Hepsinin gelir-gider kazancı ortaktı. Bu insanlar ataların dediğini yapardı. 
Bir erkek birden çok kadın ile evliyse en büyük kadının sözü geçerli olurdu.

XIX. yüzyılın ikinci yarısında Türkmen ailesinde değişiklikler baş gös-
termiş, ataerkil aile yapısı yerini çekirdek aileye bırakmıştı. Rus işgalin-
den sonra savaş, soygun, esir alınarak başka yere sürülme gibi durumlar 
ortadan kalkmıştı. Ortak mülkiyet hakkı gelişmiş, ticaret takas usulün-
den çıkarak para ile edinilen mal haline dönmüştü. Bu gelişmeler ışığında 
aile yapısı da değişiklik göstermişti.35

Toplumun huzur ve istikrarı ailenin huzur ve istikrarına bağlıydı. 
Türkmen toplumunda kadın ve anne mukaddes olarak nitelendirilirdi. 
Kadın sadece anne değil, aynı zamanda evin direği, babanın yardımcısı, 
çocukların ilk eğitmeni, yaşlıların bakıcısı ve aile ekonomisinin destekçi-
siydi.36 Türkmen ailesi çekirdek aile yapısına rağmen, Kazak ve Kırgızlar-
da olduğu gibi büyük ve çok nüfuslu aile geleneği içinde yaşamayı sür-
dürmüştü.37

Erkeklerin kadına karşı bazı sorumlulukları bulunmaktaydı. Aile içi 
bazı meselelerde erkek kadına bakmak zorunda idi. Eğer kadına kocası 
iyi bakmıyorsa, kadın kayınvalide veya kayınbabasına şikayette buluna-
bilirdi. Erkek eğer anne ve babasının sözünü dinlemese, yaşlılar heyeti 
tarafından uyarılır ve kabileden kovulabilirdi. Eğer bir eş savaşta veya bir 
olay sonucu ölürse, kadın aile içinde biriyle evlendirilebilirdi.

Türkmenlerde aile sosyal yapılanmanın meydana getirdiği en önem-
li birimdi. Türkmenlerin eğitimi ve hayat tecrübesi aile içinde başlar ve 
devam ederdi. Ailedeki ahlak değerlerini ise töre ve gelenek-görenekler 
oluştururdu. Ailede baba ve anne her koşulda baba tarafı büyüklerinin 
baskılarını üzerlerinde hissederdi.38

33 V.V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, s. 104; Orta Asya’dan Esintiler, s. 132.
34 Kutay, a.g.e., s. 28.
35 Annanefesov, “a.g.m.”, s. 22-23.
36 Ahmet Dinç - Ramazan Çakır, Türkmen Kültürü ve Türkmenlerin Sosyo-İktisadi Düşüncesi, 
Ayrıkotu Yayınları, İstanbul, 2008, s. 39-41.
37 A. Bennigsen - Clemercier Quelquejay, Stepde Ezan Sesleri Sovyet Rejimi Altında İslam’ın 
400. Yılı, Çev. Nezih Uzel, Kent Basımevi, İstanbul, 1981, s. 21.
38 Necef, a.g.e., s. 303.
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Türkmen ailesi içinde bulundukları topluma karşı sorumluydu. Sa-
vaş zamanlarında her aileden bir kişi vatanı korumak için atı ve silahıyla 
ortaya çıkarak kendini göstermek zorundaydı. Bu genel kurala uymayan 
kişiler lanetlenirlerdi.39

Doğum

Türkmenlerde ölüm, doğum, evlenme gibi törenlerin hepsi, gelenekler 
eşliğinde yapılırdı. Türkmenlerde bebeğin doğumu kutsal bir durum olarak 
görülürdü. Kadının doğumu yaklaştıkça diğer kadınlar çadırda bir yatak 
hazırlarlardı. Çadırın içinden kendisine işaret verilince çadırın önündeki 
nöbetçi silahı ateşlerdi. Böylece doğumun daha kolay olacağına inanılırdı.

Doğan çocuk kız ise ana-baba tebrik edilir ve ziyaretçilere tatlı, pasta, 
simit, çörek gibi yiyecekler dağıtılırdı. Doğan çocuk erkek ise çadırın giri-
şine beyaz bir kumaş parçası asılır ve çocuk altına kil serilmiş bir salınca-
ğın içine konurdu.40 Erkek evlat doğduğunda bahşılar gelir, çocuk için şi-
irler okurlardı. Ayrıca çocuğun bahtiyar olması için dua edilirdi.41 Çocuğa 
“yaşı uzun olsun”, “Müslüman’ı bol olsun” gibi dilekler de bulunulurdu.42

Türkmenlerde çocuğa atalarından birinin ismi verilirdi. Çocuğa duyu-
lan saygının en büyük ifadesi, ona baba dedelerinden birinin isminin veril-
mesiydi. Türkmenler çocuğu adı verilen atanın yerine koyarak onun canı 
farz edip, sanki onu çağırırmışçasına bir tutum içine girerlerdi. Mesela bir 
Türkmen oğluna babasının ismini verirse ona “Dede Can” diye hitap edilir-
di. Bu durum yaşlılar içinde bir teselli kaynağı idi. Yaşlı gençleşmek istese 
de bu arzusuna kavuşamayacağı için ismi verilen genç nesil ile en azından 
bir teselli bulurdu. Dedenin ismini çocuğa vermek; çocuk için uzun bir 
ömür, yaşlı insan için ise ismini hep canlı tutma anlamı taşıyordu.43

Türkmenlerde çocuğu beşikte yatırma adeti yoktu. Genelde çocuğu ya-
takta veya salıncakta yatırıyorlardı. Çocuk altı-yedi yaşına gelince ona 
ata binmeyi, silah kullanmayı ve çöllerde yaşamayı öğretirlerdi. On bir 
yaşında çocuklar delikanlı sayılır, on dört yaşlarına geldiğinde ise kemale 
ermiş olarak görülürlerdi.44

Düğün

Düğünler tüm dünya kültürlerinde olduğu gibi Türkmenlerde de in-
sanların mutluluklarını ifade eden törenler arasındaydı. Hangi tür yer-
leşim biriminde olursa olsun standart kalıplar içinde gerçekleşmekteydi. 
Düğün yapmaktaki amaç evlenen çifti çevreye ilan etmekti.

39 Annanefesov, “a.g.m.”, s. 21.
40 Blocqueville Henri de Coulboeuf de, Türkmenler Arasında, Haz. Rıza Akdemir, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s. 69.
41 Mehmet Emin Efendi, İstanbul’dan Orta Asya’ya Seyahat, Haz. Rıza Akdemir, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s. 60.
42 Dinç, a.g.e., s. 52.
43 Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 62.
44 Blocqueville, a.g.e., s. 62-63.
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Türkmen düğünlerinde müzik, oyun, eğlence ve yeme-içme gibi faa-
liyetler gerçekleştirilirdi. Düğünler, toplumdaki dayanışmanın pekiştiril-
diği, at yarışları gibi etkinliklerle yeteneklerin sergilendiği ve insanların 
hoşça vakit geçirdiği bir sosyal alandı. Düğünlerdeki bu çok yönlü yapı 
bazı meslek dallarının ortaya çıkmasını sağlamıştı.

Türkmen kızları en geç 16-17 yaşlarında evlenirlerdi. Anne ve babaları 
güzelliklerinin bozulmaması için onları kaba işlerde çalıştırmazlardı. Bir 
Türkmen kızının önem verdiği ilk şey çeyizinin hazırlanmasıydı. Çeyizleri 
için nakışlı giyecekler hazırlar ve halılar dokurlardı.45

Türkmen kadınları yüzlerini örtmeye önem vermediklerinden dolayı 
evlenmek için içlerinden birilerini seçmek oldukça kolay olurdu. Delikan-
lı genç kızlardan birini beğendiği zaman ailesinden veya akrabalarından 
birini evlenme şartlarını ve kalın miktarını görüşmesi için gönderirdi. Çok 
güzel bir kızın başlık parası 100-160 Teke tümeni kadar iken, normal 
bir kız için talip 60-80 tümen öderdi. Kızın eğer fiziksel bir engeli var ise 
ödenecek para 15-20 tümeni geçmezdi. Ancak kulağı duymayan ve gözü 
görmeyen kadın çok güzel olsa da ikinci eşler ile eşit muamele görürdü.46 

Türkmenler, Kazak ve Kırgızlara göre daha geç evlenirlerdi.47 Türkmen-
ler arasından başlık paraları çok yüksekti. Vahalarda toprak ve su elde 
etmek çok zor olduğundan fakirler evlenmek için çok beklerlerdi.48

Kız ve erkek tarafı şartları belirledikten sonra bir molla çağrılıp söz 
verilirdi. Ardından erkek tarafı nişan için kızın yurduna hediyeler gön-
derirdi.49 Türkmenler kadına Orta Asya’daki diğer milletlerden daha çok 
değer verip, saygı gösterirlerdi.50 Türkmen genç kızları halıları dokuyarak 
aileye destek olurdu.51 Önemli bir ekonomik gelir sağlayan bu durum kız 
çocuklarının öneminin daha da artmasına neden olurdu.

Türkmenlerde evlenme, söz alma, nişan ve düğün olmak üzere üç aşa-
madan oluşurdu. Türkmen erkekleri genç yaşta nişanlanırlardı. Aynı ka-
bileden kız ile nişanlanma zorunluluğu yoktu. Farklı kabilelerden hatta 
Hive şehrinden bile kız nişanlanmaya gidilebilirdi. Ancak Teke ve Yomut 
Türkmenleri arasında düşmanlıktan dolayı kız alıp verme durumu yaşan-
mazdı.52

Genelde Türkmenler kendi kabileleri içinden evlenmeyi benimsemiş-
lerdi.53 Türkmenlerde başka bir kabileden kız alıp verme, boyu temsil 
eden serdarlar ve hanlar tarafından gerçekleştirilirdi. Ancak bu durum 

45 Elizabeth Bacon, Esir Orta Asya, İstanbul, s. 63.
46 Blocqueville, a.g.e., s. 66.
47 Saadettin Gömeç, Türk Cumhuriyetleri Tarihi, Komen Yayınları, Konya, 1996, s. 128.
48 Bacon, a.g.e., s. 63.
49 Blocqueville, a.g.e., s. 66.
50 Kutay, a.g.e., s. 27.
51 Eugene Schuyler, Türkistan, Batı Türkistan, Hokand, Buhara ve Kulca Seyahat Notları, Pa-
radigma Yayınları, İstanbul, 2007, s. 182; Curzon, a.g.e., s. 114.
52 Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 52.
53 Bacon, a.g.e., s. 66.
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ekonomik açıdan sıkıntıya neden olduğundan kız kaçırma olayı daha karlı 
gözükürdü.54 Türkmenler kabile içi evlenme geleneğine aşırı bağlılık gös-
terirlerdi.55 “Aytışma (sözlenme)” denen nişan töreninin ardından takriben 
iki-üç yıl sonra (erkek ve kız buluğ çağına gelince) düğün yapılırdı.56

Düğün günü tam bir şenlik havasında geçer, erkek tarafı çadırı süsler-
di. Damadın annesi ve kız kardeşleri güzel kıyafetler giyerlerdi.57 Düğüne 
davetli olan kadınlar da bol, topuklara kadar uzanan gömleklerin üzerine 
şal bağlayıp sarkıtırlardı.58 Türkmenlerde giyim demek inanç demek oldu-
ğundan her duruma göre takılar başlıklar kostümler değişirdi.59

Türkmen kadınları yürürken takılarının sesi duyulurdu. Onların aşırı 
süslü yapılarının aksine düğünlerde, Türkmen erkekleri, hanlar ve bey-
lerin taktığı mühür yüzük dışında her şeyi küçümserler ve süslenmekten 
hoşlanmazlardı.60

Erkek tarafının bir kısmı silahlı ve atlı, diğer bir kısmı ise kadınların ar-
kasında gelin evine doğru yola çıkarlardı. Gelini almak için çadıra girdik-
lerinde gelin nazlanır ve gitmek istemezdi. Bir halının üstüne oturtularak 
erkekler tarafından kaldırılır ve deveye doğru kaçırılırdı. Peşinden gelinin 
akrabaları koşardı. Gelin deveye bindirilir ve yeni evine doğru yola çıkardı. 
Yurduna geldiğinde kadınlar çadırı ziyaret edip mutluluk dilerlerdi.61

Türkmen gelini 14 gün damadın çadırında kaldıktan sonra tekrar baba 
evine geri dönerdi. Orada bir yıl ile 18 ay arasında kalırdı. Nakış işler, ev 
işleri ile meşgul olurdu. Damat eşini görmeye gelebilirdi. Takriben bir yıllık 
süre fakir olan Türkmenlerin başlık paralarını ödemeleri içinde bir imkan 
yaratırdı. Eğer damat adayı başlık parasını ödeyemezse gelin bir başkası 
ile evlendirilebilirdi.62 Türkmenlerdeki diğer farklı adet ise, dul kadınlara 
verilen başlık parasının genç kızlara verilenin iki katı olmasıydı.63

Türkmen düğünlerinde oyunlar oynanır, yemek yenir ve takılar takı-
lırdı. Düğün ev sahibi tarafından başlatılırdı. Düğünde yemek pişirmek 
ve gelen misafirleri doyurmak önemliydi. Davetlilere müzik dinletilirdi.64

Damadın babası oğlu için bir çadır kurmak zorunda idi. Bu çadırın 
kurulmasına damadın bütün akrabaları katılır ve çok eğlenceli bir şekilde 
gerçekleştirilirdi. Türkmen gelinin çeyizinde mutlaka çuvallar bulunur ve 
bu çuvallar çadır içinde kullanılırdı.65 Damadın babasının bir başka gö-

54 Necef, a.g.e., s. 302.
55 Bennigsen, a.g.e., s. 22.
56 Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 52.
57 Blocqueville, a.g.e., s. 67.
58 Vambery, a.g.e., s. 56.
59 Sabiha Tansuğ, Türkmen Giyim: Türkmen Costumes, Ak Yayınları, İstanbul, 1985, s. 5.
60 O’Donovan, a.g.e., s. 32.
61 Blocqueville, a.g.e., s. 67.
62 Blocqueville, a.g.e., s. 68; Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 52; Vambery, a.g.e., s. 56.
63 Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 52.
64 Dinç, a.g.e., s. 48, 50.
65 Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 54-55.
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revi de at yarışları düzenlemekti. Bu yarışlara en hünerli atlar katılır ve 
kazanan ilk üçe hediyeler verilirdi.66 Gökböri denen oyunda gelin boydan 
boya çarşafa sarılır, atın üzerinde damatla yarışırdı. Bu oyunda gelinin 
elinde ayakları bağlı keçi veya kuzu bulunabilirdi. Gelinin arkasından da-
mat ve arkadaşları koşarak elindeki kuzuyu almaya çalışırdı.67

Çarlık yönetimi altında Türkmenlerde evlilikte başka bir anlam kazan-
maya başlamıştı. Eskiden her silahlı erkeğin topraktan ve sudan pay al-
maya hakkı varken bu kural değişmişti. Her bir evlenmiş insana yer-su 
alma hakkı tanınmıştı. Böylece geleneğe nikah-suyu kuralı sokulduktan 
sonra zengin aileler fazla toprak ve su elde etmek için küçük oğullarını 
küçük kızlarla evlendirmeye başlamışlardı. Türkmenlerde buna adakla-
mak denilirdi. Fakat bu durum sosyal eşitsizliği artırmış, bazı aileler suya 
toprağa erken ulaşırken bazı aileler sudan yoksun kalmıştı.68

Ölüm

Bir Türkmen öldükten sonra ölü evine kadınlar gelir, ağlayıp inleyerek 
ağıtlar yakarlardı. Bu tören sırasında ölünün tüm yakınları orada bu-
lunurdu. Ölen kişinin dostları ölüm haberini geç öğrenseler de taziyede 
bulunmaya giderlerdi.69

Türkmenlerin ömürleri diğer kavimlerle aynıydı. Ancak 40 yaşlarına 
gelen bir insan diğer akranlarına göre oldukça dinç olurdu. Türkmenler-
de ölü İslami kurallara göre yıkandıktan sonra çadırın içinde bir halının 
üstüne uzatılırdı. Ailenin kadınları ölünün etrafını çevirip ağıtlar yakardı. 
Çadıra ziyaretçiler geldikçe feryatlar artardı. Ağıtlar devam ederken yanı 
başındaki bir diğer çadırda misafirlere çay ve çorba ikram edilirdi.

Ölümden üç gün sonra cenaze bir halıyla örtülür ve gömülmek için 
yola çıkardı. Cenazeyi sadece erkekler taşırdı. Türkmenler sürekli seyahat 
halinde olduklarından dolayı belirli kabilelere ait mezarlıklar yoktu. Meza-
rın başına kalın bezlerle sarılmış bir kazık veya kalın bir sopa dikilirdi.70 
Eğer Türkmen bir savaşta ölmüş ise sopanın üstüne dikilen bez beyaz 
olurdu.71 Eğer ölen kişi bahadır ünvanını kazanmışsa onun mezarının üs-
tüne her Türkmen yedi kez toprak atardı.72

Sonuç

Türkmen halkı Buhara’nın, Hive’nin, Afganistan’ın XIX. yüzyıldan iti-
baren de Rusya’nın hakimiyetinde yaşamıştır. Sosyo-kültürel hayatları 
göçebe bir toplum olmalarından dolayı hakimiyetleri altında oldukları bu 

66 Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 60.
67 Necef, a.g.e., s. 304; Bacon, a.g.e., s. 67; Vambery, a.g.e., s. 56-57.
68 Annanefesov, “a.g.m.”, s. 26.
69 Vambery, a.g.e., s. 59.
70 Blocqueville, a.g.e., s. 69-70.
71 Mehmet Emin Efendi, a.g.e., s. 63.
72 Vambery, a.g.e., s. 59.
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devletlerden çok etkilenmemiştir. Kendilerine has kültür yapılarını uzun 
süre korumuşlardır.

Türkmen cemiyetinde ilk sosyal birlik olan aile, bütün içtimai bünye-
nin çekirdeği durumundaydı. Türkmenlerde aile kan akrabalığı esasına 
dayanıyordu ve yaklaşık üç kuşak bir arada yaşardı. Zamanla ekonomik 
ve siyasi nedenlerin etkisi ile geniş aileden çekirdek aileye doğru bir geçiş 
olmuştu. Aile yapısındaki değişimlere rağmen ailede son söz ailenin en 
büyüğüne ait olmaya devam etmişti. Türk kültüründe var olan ataya saygı 
Türkmenlerde varlığını korumuştu.

Türkmen gelenek-görenek, örf ve adetleri ait oldukları halkın tarihi ve 
düşünce dünyası ile sıkı bir ilişki içindeydi. Türkmenlerin kendilerine has 
düğün ve ölüm merasimleri bulunmaktaydı. Halk arasında gerçekleşti-
rilen bu merasimler gösterişli bir şekilde yapılırdı. Düğün ve doğum tö-
renleri çok renkli olup, birçok insanla paylaşılırdı. Türkmenler düğünlere 
yaşamlarını sığdırmışlardı. Düğün süresince yemekler yapılır, at yarışları 
düzenlenir, çeşitli eğlenceler tertip edilirdi. Düğünün ardından kadınlar 
ataerkil aile yapısının gereği olarak aileye her alanda katkı sağlarlardı.

Türkmenlerde ölümün algılanması ve ölünün defin edilmesi gibi iş-
lemler İslam dininin genel kuralları içinde yapılmakla birlikte ölümün ar-
dından gerçekleştirilen merasimde yakılan ağıtlar kültürün bir gereğiydi. 
Ölen kişinin mezarına onun sosyal hayatındaki yerini gösteren bezler ası-
lırdı. Yapılan her cenaze, ölen kişinin zenginliği hakkında bilgi verir ve bu 
oranda mezar büyüklükleri farklılık gösterirdi.
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TURİZM SEKTÖRÜNÜN
KIRGIZİSTAN’IN EKONOMİK BÜYÜMESİ

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ:
VAR ANALİZİ YAKLAŞIMI

Dr. Südabe SALİHOVA* - Dr. Nurhodja AKBULAEV**

Öz

Turizm sektörünün dünya genelinde büyük bir hızla gelişme gösterdiği 
bu alanda yapılmış olan bütün çalışmalarda belirtilmiştir. Turizm sektö-
rünün diğer sektörlere doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan bir 
sektör olması nedeniyle ülke ekonomilerine katkısı ayrıntılı olarak hesap-
lanmaya çalışılan alanlardan biridir. Bu bağlamda, ulusal ve uluslararası 
literatürde konuya ilişkin olarak yapılan teorik ve ampirik çalışmalardan, 
turizmin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkisi olduğu da anlaşıl-
maktadır. Kırgızistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği tarihten itibaren en çok 
önem verilen sektörler içerisinde turizm sektörüne ayrıca bir önem veril-
mektedir. Türkistan coğrafyasında bozkırlar ülkesi olarak bilinen Kırgızis-
tan’da, turizmin özellikle bağımsızlık sonrası hızlı bir şekilde geliştiği ve 
uluslararası turizm sektöründe bir yer edinmeye çalışıldığı görülmektedir.

Bu bağlamda çalışmanın amacı, turizm ve ekonomik büyüme arasında 
bir ilişkinin olup olmadığını test etmek ve bu sektörün ekonomik büyüme-
ye ilişkin olası katkısını ortaya koymaktır. Böylece, 1990-2014 yılları ara-
sında turizm gelirleri ile GSYİH’den oluşan değişkenlere ait zaman serisi, 
VAR modeli kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen ampirik sonuçlar, hem 
turizmin ekonomik büyüme üzerinde hem de ekonomik büyümenin turizme 
olumlu bir etki meydana getirdiğini göstermiştir. Sonuç olarak yapılan eş 
bütünleşme testine göre, her iki değişken arasında karşılıklı bir ilişkinin 
bulunduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Kırgızistan, Ekonomik Büyüme, Turizm Gelirleri, 
Nedensellik Analizi, VAR.
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Abstract
The Effect of Tourism Sector on the Economic Growth of 

Kyrgyztan: VAR Analysis Approach
Tourism industry of the world is expressed in all the studies in this 

area showed a rapid development in general. In this context, national 
and international literature on the subject made in theoretical and em-
pirical studies, is understood to have a positive impact on tourism and 
economic growth. Tourism sector has been the most important sector for 
Kyrgyzstan since its independence Steppe country in the region known 
as Turkestan in Kyrgyzstan after independence, especially as tourism 
develops quickly and is seen as trying to get a place in the international 
tourism sector.

In this context, the purpose of the study, tourism, and to test whether 
the relationship between economic growth and demonstrate the potential 
for contributing to economic growth in this sector. Thus, between the years 
1990-2014 with the variables of tourism revenues in the GDP time series 
was analysed using the VAR model. The empirical results have shown 
both on tourism’s economic growth has brought a positive impact on tou-
rism’s economic growth occurs. According to the co-integration test perfor-
med as a result, it shows that there is a reciprocal relationship between 
the two variables.

Keywords: Kyrgyzstan, Economic Growth, Tourism Receipts, Causa-
lity Analysis, VAR.

Giriş

Günümüzde çok yönlü hizmet sunan turizm sektörü, özellikle 20. yüz-
yılın yarısından itibaren ülke ekonomilerinin karşılaştığı ekonomik sorun-
ların çözümünde ve darboğazların aşılmasında adeta bir çıkış noktası ha-
line gelmiştir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerin kalkınması için ihtiyaç 
duyulan dövizin sağlanmasında, turizm sektörünün geliştirilmesi gereği 
ön plana çıkmış ve turizm, gelişen ülkelerin kalkınma için umut bağladık-
ları bir sektör konumuna gelmiştir.

Kırgızistan’da turizm sektörü, bağımsızlığını kazandığı 31 Ağustos 
1991 tarihinden itibaren ekonomik kalkınmada önemli etkiler sağlayacak 
sektör olarak görülmektedir. Turizmi geliştirme çalışmaları 1994 yılından 
itibaren başlamış olup, 1995-2005 yılları arası turizmi geliştirme progra-
mı düzenlenmiştir. 2001 yılının turizmi geliştirme ve destekleme olarak 
ilan edilmesiyle ilk program kaldırılmış ve 2000’de hazırlanan 2000-2010 
yıllarını kapsayan ikinci program 2 Şubat 2001’de Kırgızistan Cumhuri-
yeti Hükümeti’nin 33 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir. Ayrıca da, Kırgı-
zistan Cumhuriyeti’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010-2015 
ve 2017 yıllarında ülkede potansiyel turizm sahalarını geliştirme stratejik 
planları hazırlanmıştır. Bu stratejiler ülkedeki turizm kollarının geliştiril-
mesinde karşılaşılacak olası riskler de göz önünde bulundurularak tasar-
lanmıştır.
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Hazırlanan program ve stratejik planlar incelendiğinde, kamu tara-
fından yatırımcıların yeteri kadar desteklenilmemesi, en çok gereksinim 
duyulan “Yatırım Teşvik Yasaları”nın çıkartılmaması ve indirimli turizme 
özgü kredilerin verilmemesi, yatırım yapmak isteyen yatırımcıları endi-
şe içine sokmaktadır. Halbuki diğer turizm ülkelerinde olduğu gibi, söz 
konusu yasaların çıkarılması ve kredi kolaylıklarının yaratılması turizm 
sektörünün gelişmesine büyük katkılar sağlayacaktır. Örneğin; Türki-
ye’de çıkarılan “Turizm Teşvik Yasaları” ve bankaların verdiği turizm kre-
dileri, Türkiye turizminin Avrupa ve uluslararası turizm içinde önemli bir 
yere ve seviyeye ulaşmasındaki en belirgin nedenlerden birisi olmuştur.

Birçok ülkede ödemeler bilançosu açığını kapatmak için turizm sektö-
ründen sağlanan gelirlerden yararlanılmaktadır. Kırgızistan’da, sahip ol-
duğu potansiyel doğal turizm kaynakları ve varlığı ile bazı turistik ülkeler 
gibi, turizm gelirlerini artan dış borçlarını ödemede ve ithalat-ihracat ile 
dış ödemeler bilançosu açığını kapatmak için finansman kaynak olarak 
kullanabilecektir.

Devlet söz konusu amaçları, diğer ekonomik sektörleri de olumlu yön-
de etkileyen ve bu yönü ile farklılık gösteren, döviz kaynağı sayılan turizm 
sektörüne yatırımların teşviki ve turistik kaynakların doğru kullanılma-
sıyla gerçekleştirebilecektir.

1. Kırgızistan Turizminin Tarihsel Gelişimi

Kırgızistan Cumhuriyeti’ndeki turizmin tarihsel gelişimi; “SSCB döne-
minde” ve “SSCB’nin dağılmasından sonra turizm sektöründeki gelişmeler” 
başlıkları altında kısaca değinilecektir.

1.1. SSCB Döneminde Turizm Sektörü

Issık Göl sahilinde yer alan çok sayıdaki dinlenme ve sağlık tesisle-
ri Kırgızistan’ın bağımsızlığını kazandığı 1991 yılına kadar eski Sovyetler 
Birliği’nin tatil turizmi merkezlerinden birisi olmuştur. Bununla birlikte 
Celal-Abad şehrinden 5 kilometre uzaklıkta, kuruluş tarihi 1928 olan “Ce-
lal-Abad Kürü” de Sovyetler Birliği’nin sağlık turizmi merkezlerinden sayıl-
maktaydı. Bu zamana kadar özellikle Orta Asya ve Sibirya bölgelerinden 
gelen yaklaşık 600.000 turist Kırgızistan’da 289 konaklama tesisinde tatil 
yapmaktaydı.1 Bunun yanı sıra, %85’ini Doğu Bloku ülkelerinden gelen 
turistlerin oluşturduğu yaklaşık 10.000 (geri kalanı Batı Avrupa ülkele-
rinden) dolaylarındaki turist ise özellikle dağcılık ve sağlık turizmine ilgi 
gösteriyor idi.2

Kırgızistan bağımsızlığını kazanmadan önce, ülkede turizm hareke-
ti Goskomturist Uluslararası Gençlik Turizm Bürosu (BMMT-Sputnik), 
Turizm ve Seyahat Konseyi ve Uluslararası Dağcılık Merkezi “Tien Shan” 
tarafından yürütülmekteydi. Bu çerçevede Goskomturist, ülkeye gelen 

1 TİKA Kırgızistan Ülke Raporu, Ankara, 1996, s. 71.
2 TİKA Kırgızistan Ülke Raporu, Ankara, 1996, s. 71.
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yabancı turistlerin ağırlanması, Uluslararası Dağcılık Merkezi uluslara-
rası dağcılık, Sputnik Gençlik, Turizm ve Seyahat Konseyi ise iç turizmin 
organizasyonu faaliyetlerini yürütmekteydi. 1991 yılına kadar geçerli olan 
söz konusu yapıda devletin sübvansiye fiyatlarıyla yürütülen ulusal tu-
rizm hareketi daha çok sağlık, spor ve dinlenme olarak adlandırılmış olup, 
turizm kavramı çoğunlukla yurt dışından gelen turistlerin hareketini kar-
şılamak için kullanılmaktaydı.

1.2. SSCB’nin Dağılmasından Sonra Turizm Sektöründeki Gelişmeler 

Kırgızistan, bağımsızlığını kazandıktan sonra turizm hareketinde bü-
yük değişmeler gözlenmiştir. En önemlisi, eski Sovyetler Birliği ülkele-
rinden yaz tatili amacıyla gençlik ve izci kamplarına gelen turist sayısın-
da büyük azalmalar görülmüş; buna karşın iş amacıyla Batılı ve komşu 
ülkelerden daha fazla yabancı turist gelmeye başlamıştır. İlave olarak, 
Kırgızistan’dan da “bavul ticareti” amacıyla yurt dışına çıkan Kırgız va-
tandaşların sayısında bir sıçrama yaşanmıştır. Kırgızistan bağımsızlığını 
kazandığı 31 Ağustos 1991 tarihinden itibaren piyasa ekonomisine geçiş 
sürecini başlatmıştır. Piyasa ekonomisine geçiş politikalarının daha ge-
niş bir çerçevede tartışılmaya başladığı 1991’li yıllardan itibaren turiz-
min kalkınmaya katkısı ve önemi çeşitli çerçevelerce vurgulanmıştır. An-
cak, 1995 ve 1996 yıllarında hazırlanan programlarıyla hedeflediklerine 
ulaşamamış ve 2 Şubat 2001’de cumhurbaşkanının 33 sayılı tasdikiyle 
2000-2010 yıllarını kapsayan turizmi geliştirme programı kabul edilerek, 
cumhurbaşkanının 22 Aralık 2000 tarihindeki 346 sayılı kararıyla 2001 
yılı “turizmi geliştirme ve destekleme” yılı olarak ilan edilmiştir. Ancak, bu 
program ve planlar içerisinde turizme özgü “Yatırım Teşvik Yasası” ka-
bul edilmemiş olup, bugüne kadar sadece “Kırgızistan Cumhuriyeti Vergi 
Kanunu”nun yerli ve yabancı yatırımcılara sağladığı teşvikler (kolaylıklar) 
yürürlükte bulunmaktadır. Ayrıca da, Kırgızistan Cumhuriyeti’nin Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 2010-2015 ve 2017 yılları için kapsamlı 
turizmi geliştirme stratejileri geliştirilmiştir. Bu stratejiler ülkedeki potan-
siyel turizm kolları ve geliştirmede karşılaşılacak olası riskler göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır.

Kırgızistan Cumhuriyeti’nde turizm sektörünün 1995 yılından sonra 
bir gelişme göstermeye başlamış olduğu görülmektedir. Sovyetler Birli-
ği’nin çöküşü ve ülkenin bağımsızlığını kazanması ile serbest piyasa eko-
nomisine geçiş süreci başlatılmıştır. Kırgızistan’da 1995 yılında turizm 
gelirleri 4.6 milyon dolar iken 2001 yılında 20.3 milyon dolara yükselmiş-
tir. Ülkenin GSYİH’sı içindeki turizmin payı, 2010 yılında %3.7’den 2013 
yılında %4.5’e çıkmıştır. 1995 yılında yurt dışından ülkeye gelen yaban-
cı turist sayısı 36.423 kişi iken, 1996’da bu sayı %25 oranında artarak 
48.601 kişiye, 1997’de 1995’e nazaran %58.3 oranında artarak 87.386 
kişiye ulaşmıştır. Ancak, 1998 ve 1999 yıllarında gelen turist sayılarında 
1997’ye göre 1998’de %32 ve 1999’da da %44.4’lük bir gerileme olmuş 
ve incelenen dönemlerde 59.363 kişiye ve 48.272 kişiye kadar inmiştir. 
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Ayrıca, 2010-2013 yılları incelendiğinde ülkeyi ziyaret eden yabancı tu-
rist sayıları; 2010’da 854.9 bin, 2011’de 2.277,6 bin, 2012’de 2.406,0 
bin ve 2013’te de 3.065,7 bin kişi ziyaret etmiş olup, 1995-2001 yıllarına 
göre turist sayıları 20-25 kat artmış olduğu görülmektedir. Ülkeyi ziyaret 
eden turist sayılarının azalması, 1998 yılındaki Asya ve Rusya mali krizi 
ve 1999’da Kırgızistan ile Tacikistan sınırında (Batken vilayetinde) çıkan 
olaylar ve Issık Göl bölgesinde Baarskon nehrinde “Kumtor” altın kazma 
şirketinin kimya maddesi olan siyanülün taşıması sırasında ortaya çıkan 
kazadan kaynaklanmaktadır. Bunlara rağmen 2000 yılında 1999’a göre 
gelen turist sayısı %17.8 oranında artarak 58.756 kişiye ulaşmıştır.3

Turizm sektörünün diğer sektörlerle olan yakın etkileşimi çerçevesin-
de, özellikle hava ulaşımı, turist giriş ve çıkışlarının yoğun olduğu havaa-
lanlarında alt ve üst yapı eksiklerinin neden olduğu tıkanıklıklar, kayde-
dilen gelişmelere rağmen kısmen devam etmektedir.

Dünya turizm trendleri kitle turizminden bireysel turizme doğru bir 
geçişe işaret etmektedir.4 Kırgızistan’da bireysel dış turizmin yanı sıra iç 
turizme yönelik tesis ve organizasyon sorunları çözülmemiş olup, küçük 
ve orta boy işletmelerin (KOBİ) bu sektörde taşıdıkları öneme paralel şe-
kilde desteklenmeleri gereği devam etmektedir.

Sektörde tanıtım ve pazarlamaya daha fazla önem verilmesi ihtiyacı 
olup, bu alanda da özel sektörün katkılarının artması gerekmektedir. Söz 
konusu özel sektör katkılarının arttırılması için devletin desteğine ihtiyaç 
duymaktadırlar.

2. Kırgızistan Turizminin Niteliği

Bütün ekonomik faaliyetleri doğal ve insan gücü kaynaklarından ya-
rarlanmaktadır. Ancak hızlı ve yüksek gelir sağlama çabaları bu kaynak-
ları zayıflatarak ekonomik sonuca ulaşmaktadır.

Kırgızistan her ne kadar bağımsız devlet olsa da, tarım ve sanayi sektö-
rü itibariyle mevcut ekonomik düzeyi kırsal bölge ekonomisini andırmak-
tadır. Bilindiği gibi, kırsal bölge ekonomileri özellikle tarım (ziraat, kü-
çük ve büyükbaş hayvancılık), sanayi (petrol, elektrik, kimyasal ve petrol 
ürünleri, metalürji, makine imalatı, orman ve ağaç ürünleri, hafif sanayi, 
gıda sanayi vb.), inşaat (altın madeni inşaatı ve konut üretimi vb.) ve hiz-
metler (ulaştırma, telekomünikasyon ve turizm) sektörü yönleriyle göze 
çarpar. Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunabilecek turizm sek-
törünün dünya standartlarına uygun donatımlarına sahip olmadığından 
dolayı turizm sektörüyle tanınan ülkelerde olduğu gibi görülebilecek dü-
zeyde ekonomiye katkıda bulunamamaktadır. Nitekim söz konusu sektör 
en çok gereksinim duydukları finansman kaynaklarının yetersiz kalması 

3 Sayısal veriler Kırgızistan Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi’nin (KCMİK) yayınladığı “Kır-
gızistan’da Turizm”, Bişkek 1999 ve 2014 tarihli kitaplarından alınmıştır.
4 Talat Türeli, Türkiye’de Turizm Sektörünün Finansman Sorunları ve Bir Örnek Olarak Oteller 
ve Lokantalar Sektörünün Finansman Yapısı, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 1998, s. 58.
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ve bu finansman kaynaklarının devlet tarafından sağlanmaması (teşvik 
edilmemesi) başlıca sorunlardan biri olmaktadır. Finansman kaynakları-
nın devlet tarafından teşvik edilememesinin sebebi de, Kırgızistan Cum-
huriyeti Hükümeti’nin hazırlamış olduğu sektörel gelişme ve özelleştirme 
programlarında mali kaynakların yabancı ve yerel yatırımcıları tarafından 
yapılması öngörülmektedir.5

3. Literatür Taraması
Gelişmekte olan birçok ülkede, büyümenin ve ekonomik kalkınmanın 

temel kaynağını, ihracata dayalı gelişme stratejisi oluşturmaktadır. Özel-
likle, 1960 sonrası birçok az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ithal ikame-
ci politikalarını değiştirerek ihracatını teşvik etmeye başlamış ve ihracat 
odaklı büyümeyi ekonomi politikası olarak tercih etmiştir. Ekonomi lite-
ratürüne bakıldığında, ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki neden-
sellik ilişkisini inceleyen çok sayıda araştırmanın olduğu görülmektedir.6 
Turizm sektörü gelirleri ile ekonomik büyüme ilişkisi konusunda yapı-
lan ampirik çalışmalarda elde edilen bulguların benzerlik ve farklılıkları 
mevcuttur. Bu benzerlik ve farklılıklar açısından turizmin genel anlamda, 
ihracatın ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkilediği, başka bir ifade ile, 
ihracattaki gelişmenin ve artışın ekonomik büyümede oransal bir artışa 
neden olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.7 Çünkü, bir ülke ekonomisin-
de ihracatın gelişimi ile birlikte; ölçek ekonomilerinden yararlanılmakta, 
bağlayıcı döviz kısıtlamaları azaltılmakta ve döviz sıkıntısı hafifletilmekte, 
ticaret dışı sektörlerde pozitif dışsallıklar sağlanmakta, rekabet gücü elde 
edebilmek için kaynaklar etkili ve verimli kullanılmakta, geleneksel sek-
törlerde yatırımlar canlanmakta ve sonuçta ihracat ekonomik büyümeyi 
olumlu yönde etkilemektedir.8 Buradan hareketle; bir gelişme stratejisi 
olarak turizmin ekonomik büyümeye neden olacağına ilişkin teorik daya-
nağın, ihracat ve ekonomik büyüme literatüründen kaynaklandığını söy-
lemek mümkündür.9

Literatürde konuyla ilgili ampirik çalışmalara bakılacak olursa, çalış-
malardan elde edilen sonuçlar genelde turizm yönlü büyüme hipotezini 
desteklemektedir. Panel Data, ARCH, Regrasyon, Var ve Granger neden-

5 Nurhodja Akbulaev, “Kırgızistan Ekonomisinde Turizm Sektörünün Yeri ve Önemi”, İş, Güç, 
Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Yıl: 2004, Cilt: 6, Sayı: 1, Sıra: 9, No: 199, 
www.isgucdergi.org, 15.05.2015.
6 Ozan Bahar, “Turizm Sektörünün Türkiye’nin Ekonomik Büyümesi Üzerindeki Etkisi: VAR 
Analizi Yaklaşımı”, Yönetim ve Ekonomi, Cilt: 13, Sayı: 2, Manisa, 2006, s. 139.
7 Ozan Bahar, “a.g.m.”, s. 140; Jordan Shan ve Fiona Sun, “On the Exort-led Growth Hyothesis: 
the Econometric Evidence from China”, Alied Economics, Vol: 30, Issue: 8, 1998, s. 1058-1060.
8 Ronald I. Mckinnon, “Foreign Exchange Constraint in Economic Development and Efficient 
Aid Allocation”, Economic Journal, Sayı: 74, 1964, s. 388-409; R. Durbarry, “Tourism and 
Economic Growth: The Case of Mauritius”, Tourism Economics, Sayı: 10, 2004, s. 389-401; 
Aktaran: Ozan Bahar, a.g.e., s. 140.
9 Manuel Sr Vanegas ve Robertico R. Croes, “Development and Tourism in a Small Economy: 
Evidence from Aruba”, The International Journal of Tourism Research, 5 (5), September/Octo-
ber, 2003, s. 315-330.
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sellik analizlerine göre turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasında iliş-
kinin olduğunu elde eden çalışmalar mevcuttur. Yine bu konuda çalışma 
yapan birçok araştırmacılar tarafından da, söz konusu nedensellik model-
lerine göre; Türkiye turizmden ekonomik büyümeye tek yönlü bir neden-
sellik bulunduğunu, Türkiye ekonomik büyüme ve turizm gelirleri arasın-
da hem uzun, hem de kısa dönemde iki yönlü bir nedensellik olduğunu, 
Pakistan turizm gelirleri ile büyüme arasında güçlü bir ilişkisi olduğunu, 
Türkiye ekonomik büyümeden turizm gelirlerine doğru tek yönlü bir ne-
densellik ilişkisinin olduğunu elde etmiş oldukları bilinmektedir. Bunla-
rın dışında Azerbaycan’da 1990-2012 yılları arasındaki turizm gelirleri ile 
GSYİH’dan oluşan değişkenlere ait zaman serisi, VAR modeli kullanıla-
rak incelenmiştir ve turizmin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etki 
meydana getirdiğini ve yapılan eş bütünleşme testine göre de, her iki de-
ğişken arasında karşılıklı bir ilişkinin bulunduğunu tespit etmişlerdir.10

Bazı araştırmacılar tarafından elde edilen bulgulara göre ise turizm 
gelirleri ile büyüme arasında ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.11

4. Model ve Veri Seti

İktisadi ilişkiler arasındaki etkileşimin karmaşıklığı ve çok yönlülü-
ğü, eş anlı denklem sistemlerinin kullanılmasını zorunlu hale getirmek-
tedir. Ayrıca iktisadi parametreler arasındaki karşılıklı etkileşimin doğal 
bir sonucu olarak ortaya çıkan bağımlı ve bağımsız değişkenin tayini 
aşamasında karşılaşılan güçlükler, analizin tutarlılığını da önemli ölçü-
de etkilemektedir. Bu sebeple eş anlı denklem sistemlerinde, belirlenme 
problemini aşabilmek için bazen yapısal model üzerinde bazı kısıtlamalar 
yapılması gerekmektedir.12

Çalışmanın temel amacı, turizm gelirleri ile ekonomik büyüme arasın-
da uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını test etmek ve bu sektörün 
ekonomik büyümeye ilişkin olası katkısını ortaya koymaktır. Özetle, tu-
rizm gelirlerinin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkisi olduğu hipo-
tezi bu çalışma ile test edilecektir. Çalışmanın ikinci kısmındaki literatür 
taraması bölümünde belirtilen birçok çalışmada olduğu gibi burada da, 
turizmin ekonomik büyüme üzerindeki etki derecesini ölçmek için GSYİH 
düzeyi kullanılacaktır.

Bu çalışmada, oluşturulan model tahmini ve kullanılan testler açı-
sından diğer çalışmalardan farklılık arz etmektedir. Buradan hareket-
le, turizm gelirleri (TURG) ile GSYİH zaman serileri kullanılarak iki seri 

10 Südabe Salihova - Nurhodja Akbulaev, “Turizm Sektörünün Azerbaycan’ın Ekonomik Bü-
yümesi Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi Yaklaşımı”, 1. Uluslararası Turizm ve Yönetim Araştır-
maları Kongresi, Antalya, 09-11 Mayıs 2014, s. 626-639.
11 Chi-Ok Oh, “The Contribution of Tourism Development to Economic Growth in the Korean 
Economy”, Tourism Management, Sayı: 26, pp. 39-44; Nilgün Çil Yavuz, “Türkiye’de Turizm 
Gelirlerinin Ekonomik Büyümeye Etkisinin Testi: Yapısal Kırılma ve Nedensellik Analizi”, Do-
ğuş Üniversitesi Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 2, 2006, s. 162-171.
12 C. Darnell Adrian, Dictionary of Econometrics, Edward Elgar Publications, England, 1990, 
s. 114-116.
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arasındaki ilişkinin büyüklüğü ölçülecektir. Söz konusu iki değişken ile 
ilgili 1990-2014 yıllarına ait istatistiki verilere, Kırgızistan Cumhuriye-
ti Turizm Bakanlığı, Devlet İstatistik Komitesi, Kırgızistan Cumhuriyeti 
Merkez Bankası ve Dünya Bankası veri tabanlarından ulaşılmış ve tüm 
değişkenler doğal logaritma şeklinde ifade edilmiştir. 1990-1994 yıllarına 
ait turizm gelirleri ile ilgili veriler tahmini değerlerden oluşmaktadır. Söz 
konusu iki seri arasındaki ilişki ölçülürken, VAR yöntemi kullanılacaktır.

5. VAR Modeli

VAR modeli, seçilen bütün ekonomik büyüklükleri bir bütün olarak ele 
almaktır. Daha açık bir ifadeyle, söz konusu bir model yardımıyla yapılan 
ekonometrik çalışmalardaki değişkenler ya da büyüklükler eş anlı olarak 
incelenmektedir. Burada, teorik modellerde olduğu gibi, kesin bir biçimde 
içsel ve dışsal değişken ayrımına gidilmemektedir. İktisadi teorinin öne 
sürdüğü kısıtlamaların ve varsayımların model tanımını bozmasına izin 
vermemektedir. Benzer şekilde, değişkenler arasında ilişkiler hakkında 
bir ön kısıt konulmamaktadır. Dolayısıyla da, ekonomistlerin model kur-
ma aşamasında yapmak zorunda oldukları ön varsayımların olumsuz et-
kileri büyük ölçüde ortadan kalkmaktadır. İktisadi teorinin öne sürdüğü 
çeşitli hipotezlerin istatistik ve ekonometri sınamaları, daha sonra sayısal 
iktisadi veriler kullanılarak yapılmaktadır.13 Bu tür iktisadi kısıtlamalar 
olmaksızın yapılan var analizleri klasik yapısal modellemeden daha iyi 
bir sonuç vermektedir. VAR modelindeki değişkenlerin hem içsel hem de 
dışsal olması teorinin yapamadığını yaparak, iki değişken arasındaki iliş-
kinin doğru kurgulanmasına olanak sağlamaktadır.14 Ayrıca VAR model-
lerinde bağımlı değişkenlerin gecikmeli değerlerinin yer alması, geleceğe 
yönelik güçlü tahminlerin yapılmasını da mümkün kılmaktadır.15

İki değişkenli bir VAR modeli standart haliyle şu şekilde ifade edilebilir:

Bu modelde; y GSYİH’ı, x ise turizm gelirlerini (TURG) ifade etmektedir. 
P gecikmelerin uzunluğunu, ε  ise ortalaması sıfır, kendi gecikmeli değer-
leriyle olan kovaryansları sıfır ve varyansları sabit, normal dağılıma sahip, 

13 Ferhat Başkan Özgen - Bülent Güloğlu, “Türkiye’de İç Borçların İktisadî Etkilerinin VAR 
Tekniğiyle Analizi”, METU Studies in Development, 31 Haziran 2004, s. 93-114.
14 Ozan Bahar, a.g.e., s. 143.
15 Vikas Kumar - Robert P. Leona - John N. Gaskins, “Aggragate and Disaggregate Sector 
Forecasting Using Consumer Confidence Measures”, International Journal of Forecasting, Cilt: 
11, Sayı: 3, University of Houston, 1995, s. 365.
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rassal hata terimlerini göstermektedir. VAR modelinde hataların kendi ge-
cikmeli değerleriyle ilişkisiz olması varsayımı, modele herhangi bir kısıt ge-
tirmemektedir. Çünkü değişkenlerin gecikme uzunluğunun artırılmasıyla 
otokorelasyon sorunu ortadan kaldırılabilmektedir. Hataların, zamanın 
belli bir noktasında birbiriyle ilişkili olması durumunda yani aralarındaki 
korelasyonun sıfırdan farklı olması durumunda ise, hatalardan birindeki 
değişim, zamanın belli bir noktasında diğerini etkilemektedir. Ayrıca hata 
terimleri, modelin sağındaki tüm değişkenlerle ilişkisizdir. Modelin sağ 
tarafında, sadece içsel değişkenlerin gecikmeli değerleri yer aldığı için, eş 
anlılık sorunuyla karşılaşılmamaktadır. Bu durumda modeldeki her bir 
denklem, klasik en küçük kareler yöntemiyle öngörülebilmektedir.16

Değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve derecesini belirleyebilmek 
üzere kullandığımız VAR analizini yapmadan önce ilk olarak serilerin du-
rağanlıkları sınanmalıdır.

Durağanlık ile ifade edilmek istenen; zaman serilerinin istatistiki özel-
liklerinin zaman içinde değişmemesi gerektiğidir. Diğer bir deyişle; serinin 
ortalaması ve varyansı sabit ya da ortalamaya dönme eğilimi taşımalıdır.17 
Genellikle, ekonomiyle ilgili çeşitli değişkenlere ait zaman serilerinin du-
rağan olmadıkları görülmektedir. Serilerin durağanlığı trend, mevsimsel 
etkiler ve rassal nedenlerle bozulmaktadır. Bu bağlamda, serilerin dura-
ğan olup olmadığını anlamak için birim kök testleri uygulanmaktadır. Bir-
çok makroekonomik zaman serileri birim kökler içermektedir. Bir zaman 
serisinin durağanlığının incelenmesinde birim kök sınamaları önemlidir. 
Bunun sebebi de, durağan olmayan regresörlerin varlığının birçok stan-
dart hipotez testini geçersiz kılabilmesidir. Yani, durağan olmayan seri-
lerde regresyon analizleri yüksek test istatistiklerine ve sahte regresyona 
neden olmaktadır.

Bu çalışmada Artırılmış Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi uygulan-
mış ve hem turizm gelirleri hem de GSYİH düzeyi değişkenleri sabit, sabit 
ve trendli, sabitsiz ve trendsiz olarak test edilerek durağanlaştırılmıştır.

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları

16 Ferhat Başkan Özgen - Bülent Güloğlu, “a.g.m.”, s. 96.
17 R. Engle - J. Granger, “Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation 
and Testing”, Econometrica, Cilt: 50, 1987, s. 987-1007; Aktaran: Ozan Bahar, a.g.e., s. 140.
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Not: ADF sınaması sonucunda p-değeri 0,05’den yüksek bulunmuşsa birim kök 
var, aksi durumda birim kök yok kararı alınmıştır.

Tablo 1’den görüldüğü üzere, değişkenlerin seviyelerine uygulanan 
ADF test sonuçları değişkenlerin durağan olmadıklarını göstermiştir. Aynı 
testlerin değişkenlerin birinci derece farkına uygulanmasıyla elde edilen 
sonuçlar, değişkenlerin farkının her üç anlamlılık düzeyine göre durağan 
olduğunu göstermektedir. Bu özellik VAR analizi için önemlidir.

Zaman serisi analizinde koentegrasyon ilişkisinin varlığı açısından dura-
ğanlık testi son derece önem taşımaktadır. Değişkenler arasında uzun dö-
nemli bir ilişkinin olması, koentegrasyonun var olması demektir. Johansen 
koentegrasyon vektörlerinin sayısını ve anlamlı olup olmadıklarını belirlemek 
için “iz (trace) istatistiği” ve “en büyük özdeğer (max eigenvalue) istatistiği” ol-
mak üzere iki tane test kullanılır. Trace ve Max-Eigen istatistiklerine göre ko-
entegrasyon testi yapılmadan önce, VAR modeli için optimal gecikme uzun-
luğunun farklı kriterler çerçevesinde belirlenmesi gerekmektedir. Yıllık veriler 
kullanılmasına ve dönem sürecinin de kısa olmasına bağlı olarak maksimum 
gecikme uzunluğu 3 uzunluğu üzerinden Likelihood Ratio (LR), Final Predi-
ction Error (FPE), Akaike (AIC), Schwarz (SIC) ve Hannan Quinn (HQ) kritik 
değerlerini en küçük yapan gecikme uzunluğu tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Modeldeki değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmada, regresyon tekniğini 
kullanabilmek için, öncelikle analiz edilecek zaman serilerinin durağan olma-
sı gerekmektedir. Aksi takdirde, kullanılan zaman serileri ile uygun bir model 
geliştirmek ve doğru bir tahmin yapmak mümkün olmayabilir.18

Tablo 2: Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

Not: * ilgili kritere göre uygun gecikme sayısını göstermektedir.

18 Aziz Kutlar, Ekonometrik Zaman Serileri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2000, s. 1-13.
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GSYİH ile turizm gelirleri arasında uzun dönemli bir ilişki olup olma-
dığının incelenmesi gerekiyor. Bu çalışmada değişkenler arasında uzun 
dönemli ilişkilerin varlığı Johansen eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır 
(bkz. tablo 3). Johansen eşbütünleşme testinde gecikme sayısı 2 alınmıştır. 

Tablo 3: Johansen Eşbütünleşme Test Sonuçları

Tablo 3’ten elde edilen ampirik bulgular iz ve öz istatistiklerine göre, H0 red 
edilir. H0 burada kointegrasyon olmaması durumuydu. O halde, hem İz (Tra-
ce), hem de Öz (Max-eigen) istatistiklerine göre bir tane kointegrasyon vek-
törü bulunmaktadır. Bu ise eşbütünleşmenin olması anlamına gelir. Yani, 
GSYİH ile turizm gelirleri ikilisinin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri-
ni göstermektedir. Bu da, Kırgızistan’da elde edilen turizm gelirlerinin uzun 
dönemde ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
Yani, söz konusu iki değişken arasında uzun dönemli bir ilişki mevcuttur.

Uzun dönemde birlikte hareket ettikleri belirlenen değişkenler arasın-
daki kısa dönem ilişkisi, Granger nedensellik testi yardımıyla araştırılır. 
Granger’e göre TURG değişkeni modele eklendiğinde GSYİH serisine olum-
lu katkı yapıyorsa, yani öngörülebilirliğini arttırıyorsa, TURG, GSYİH’nin 
nedenidir. Böylece 0=− ptβ  hipotezi reddedilmelidir. Bu durum, kısıtlan-
mış modelin kalıntıları ile kısıtlanmamış modelin kalıntıları orantılanarak 
elde edilen F değeri ile test edilir. GSYİH değişkeni modele eklendiğinde, 
TURG serisine olumlu katkı yapıyorsa, yani, öngörülebilirliğini artırıyor-
sa, GSYİH, TURG’un nedenidir.19 Benzer test mantığı son iki durum için 
de geçerlidir.

Tablo 4: Grander Nedensellik Tablosu

Veri Dönemi:1990-2014
Gecikme Uzunluğu: 2 (AIC’e göre)
H0 Hipotezi Veri F değeri P değeri

TURG, GSYİH’nın Granger nedeni değildir 23 1.501970 0.4719
GSYİH, TURG’nın Granger nedeni değildir 7.452055 0.0241*

*Hipotezin %5 anlamlılık düzeyine göre reddedildiğini ifade eder.

19 C.W.J. Granger, “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral 
Methods”, Econometrica, Cilt: 37, Sayı: 3, 1969, s. 553-560; Aktaran: Ozan Bahar, a.g.e., s. 145.
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Tablo 4’te yapılan Granger nedensellik testi, ikinci gecikmeden tah-
min edilmiştir. Değişkenler arasında nedensellik ilişkisinin olup olmadı-
ğını gösteren söz konusu tabloya bakıldığında, “turizm gelirlerinin GSYİH 
üzerinde etkisi yoktur” hipotezi %5 önem düzeyinde kabul edilmektedir. 
Diğer yandan, Granger nedenselliği anlamında GSYİH’nin turizm gelir-
leri üzerinde bir etkisinin bulunduğu, yine aynı tablodan görülmektedir. 
GSYİH’nın artışı turizm gelirlerinin artışına neden olmaktadır. Granger 
nedenselliği anlamında buradan; turizm gelirleri ve ekonomik büyüme 
arasındaki nedensellik ilişkisinin ekonomik büyümeden turizm gelirlerine 
doğru olduğu anlaşılmalıdır. Bu durum, teorik olarak da zaten beklentiler 
doğrultusundadır. Diğer bir deyişle, Kırgızistan’daki ekonomik gelişim ve 
büyüme olgusu, turizm gelirlerinin artmasına neden olmaktadır.

Kısaca belirtmek gerekirse, yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre, 
GSYİH’den turizm gelirlerine (TURG) yönelik tek yönlü bir nedensellik iliş-
kisinin mevcut olduğu görülmektedir. Böylece, Granger nedenselliği an-
lamında, Kırgızistan’daki ekonomik büyüme turizm gelirlerinin artmasına 
neden olmaktadır.

Kısa ve uzun dönem ilişkisi incelendikten sonra tahmin edilen VAR 
modeli aşağıdaki denklemlerle verilmektedir:

Yukarıdaki tahmin denklemlerine esasen, ekonomik büyümenin tu-
rizm gelirlerini pozitif yönde etkilediği tahmin edilmektedir.

Sonuç ve Öneriler

Turizm sektörü, hem yeni iş olanakları sağlaması hem de döviz ka-
zandırıcı etkisinden dolayı çok sayıda ülkenin odağı haline gelmiştir. Bu 
nedenle çalışmada, dünya turizmi içinde bu denli önemli olan Kırgızistan 
turizminin uluslararası turizmden elde ettiği gelirin ve Kırgızistan’da eko-
nomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmiştir.

Modeldeki değişkenlerin birinci farkla durağanlığı sağlanmış ve Jo-
hansen eş bütünleşme yöntemi uygulanmıştır. Eş bütünleşme sonuçları 
doğrultusunda iki değişken arasında sadece birer tane ortak vektör bu-
lunduğunu ve sonuç olarak Kırgızistan’da elde edilen turizm gelirlerinin 
uzun dönemde ekonomik büyüme üzerinde etkili olduğunu ortaya koy-
maktadır.

Kırgızistan için yapılan bu çalışma ile turizmin uzun dönemde ekono-
mik büyüme ve gelişmeyi etkilediği tespit edilmiş olmaktadır.
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Yapılan nedensellik testi sonuçlarına göre, turizm gelirleri ile GSYİH 
arasında tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin mevcut olduğu tespit edil-
miştir. Bu sonuç, ekonomik büyümenin turizmi pozitif yönde etkilediğini 
göstermektedir.

Son olarak da çalışmanın kısıtları hakkında şunları söylemek müm-
kündür: Kurulan modelde değişken olarak sadece gayri safi yurt içi hasıla 
değişkeni büyümeyi temsilen; turizm değişkenini temsilen ise turizm geliri 
kullanılmıştır. Bu iki değişken ve uyguladığımız yöntem çalışmanın sınır-
larını oluşturmaktadır. Elde edilen sonuçların, söz konusu modele ilave 
faktörler eklenerek test edilmesi uygun olacaktır. Bu bağlamda, bundan 
sonraki araştırmalarda büyümeyi etkilediği düşünülen diğer birtakım de-
ğişkenler de modele dahil edilebilir ya da farklı bir model kullanılabilir. 
Böylece, bu çalışmada elde edilen sonuçların iktisadi anlamı üzerinde do-
ğuracağı şüpheler ortadan kaldırılabilir.
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AVRUPA ÖRGÜTLERİ NEZDİNDE
GÖKÇEADA’NIN BİR AZINLIK SORUN ALANI 

OLARAK YAPILANDIRILMASI

Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ŞAHİN*

Öz

Gökçeada tarihten günümüze stratejik konumuyla önemini korumuş-
tur. Türkiye Cumhuriyeti adası olarak, adanın Yunanistan’la ve dolayısıyla 
Avrupa’yla sınır bölgesinde yer alması ve Rum unsurunun varlığı, Gökçea-
da’nın Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gündeminde adının geçmesinin te-
mellerini oluşturmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin Yunanistan’la/Avrupa 
Birliği’yle sınırını oluşturması dışında, daha geniş bir bakışla Türk dünyası-
nın da Ege Denizi’ndeki sınırında yer almaktadır. İşte bu konumda yer alan 
Gökçeada, ortak kaderi paylaştığı Bozcaada’yla birlikte, 1990’lardan gü-
nümüze, Yunan politikacılar ve Gökçeada’dan göç etmiş Rumların diaspo-
rik taleplerinin de etkisiyle, AB ve AK/AKPM metinlerinde bir azınlık sorun 
alanı olarak yapılandırılmıştır. Bu çalışmada, AB ve AKPM gündemindeki 
önerge, rapor ve karar metinleri incelenerek adanın ne şekilde sunulduğu 
ve sorunlu alan olarak yapılandırılma süreci izlenmiştir. Sonuçta, mevcut 
durum gelişmeler ışığında değerlendirilmiş ve bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Gökçeada, İmroz, AB, İlerleme Raporu, AKPM.

Abstract
The Construction Of Gökçeada As A Minority Issue By

European Organizations
The strategic importance of Gökçeada has been a vital point throughout 

its history. Being on the border between Turkey and Greece, and also EU, 
and long-established ethnic Greek population lead toan involvement of 
European Union and Council of Europe. In a broader context, the island is 
also on the border of Turkish world in the Aegean Sea. The island has been 
constructed as new minority issue area through the texts of EU and PACE 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 217           Ağustos 2015
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with the influence and demands of Greek politicians and diaspora since 
1990s. This study analyzes the construction process by following the texts 
of motions, reports and decisions of mainly, EU and PACE. In the last part, 
some suggestions are made.

Keywords: Gökçeada, Imbros, EU, Progress Report, PACE.

Giriş

Yerleşimli adalar konusunda pek de zengin olmayan Türkiye için en 
büyük adası olan Gökçeada turizm anlamında bilinirliği olmakla birlikte, 
özellikle son yıllarda Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi (AKPM) raporlarında yer alması itibariyle de önem kazanmıştır. 
Türk-Yunan ilişkilerinde ve coğrafi sınırında yer alan ada, Lozan Antlaş-
ması’ndan itibaren ihtilafsız Türk toprağı olduğundan, geçmişten günü-
müze hassas Ege Adaları sorunu denilen yapının içinde yer almamış, bu 
bağlamda ilişkilerin doğrudan değil dolaylı yansıdığı bir konu olmuştur. 
Adada ve ada dışında varlığını sürdüren Rum etnik yapısı, sosyal, kültü-
rel ve siyasal boyutta ilişkilerin görünür hale gelmesinin temelini oluştur-
maktadır. Ancak 1990’lardan ve özellikle 2000’li yılların başından itiba-
ren, Gökçeada’dan (ve Bozcaada’dan) göç etmiş olan Rumlar’ın diasporik 
faaliyetleri görünmeye başlanmış, adada kalan taşınmazların mülkiyetle-
ri, eğitim, dini yaşam gibi konularda yükselen talepler, konunun hukuk-
sal, toplumsal ve siyasal yönlerden de öne çıkmasına neden olmuştur.

Günümüzde bu durumun sadece Türkiye-Yunanistan ya da Türki-
ye -adadan göç etmiş Rumlar ilişkileri olarak okunması- yanlıştır. Tür-
kiye’nin üye olduğu ilgili uluslararası örgütler ve AB’nin, bu kapsamda 
göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kısaca Gross Raporu olarak 
anılacak olan ve insan hakları-azınlık hakları konusunda uluslararası si-
yasette otoritelerden biri olarak kabul edilen Avrupa Konseyi’nin çatısı 
altında AKPM tarafından kabul edilen Gökçeada (ve Bozcaada) hakkında-
ki rapor1, ilgili 1625 (2008) sayılı karar ve AB nezdinde her yıl aday ülke 
konumundaki Türkiye’nin izlenmesi aracı olarak Avrupa Komisyonu ta-
rafından yayınlanan ilerleme raporları, incelenmesi gereken örneklerdir.2 
Bu raporların hazırlanışı sürecinde, ilgili kurumlara yapılan uluslararası 
başvuru ya da şikayetler de değerlendirilmekte, AB bu doğrultuda siyasal, 
ekonomik ve kurumsal bazda Türkiye’ye her yıl yenileri eklenen şartlar 
öne sürmekte ve bunlar Türkiye tarafından AB üyeliği yolunda ilerleyebil-
mek için çoğu zaman yerine getirilmektedir. Bu kapsamdaki çok sayıda 

1 Andreas Gross, “Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos): Preserving the Bicultural Cha-
racter of the Two Turkish Islands as a Model for Cooperation Between Turkey and Greece in 
the Interest of the People Concerned”, Committee on Legal Affairs and Human Rights Report, 
Doc. 11629, PACE, 6.6.2008. (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/ASP/Doc/XrefViewPDF.
asp?FileID=12011&Language=EN, 21.5.2010.
2 Çiğdem Şahin ve Coşkun Kayabalı, “Avrupa Birliği’nin Bakışıyla Gökçeada: İlerleme Rapor-
ları ve Etkileri”, Gökçeada Değerleri Sempozyumu Bildiriler, Çanakkale Onsekiz Mart Üniver-
sitesi, Gökçeada, 2008, s. 145-155.
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konudan biri de, 2004 yılından itibaren AB’nin insan hakları-azınlık hak-
ları kapsamında değerlendirdiği Gökçeada’dır. Sadece Türkiye-Yunanis-
tan değil, Türkiye-AB sınırında sorun yaşanan yer görüntüsü oluşturul-
makta, uluslararası örgütler nezdinde yaşanan girişimlerle Gökçeada bir 
azınlık sorun alanı olarak yapılandırılmaktadır. Dolayısıyla Türk Dünyası 
ile AB’nin de Ege Denizi’ndeki sınırında yer alan Gökçeada’nın neden bu 
gelişim sürecinde yer aldığını, hangi aktörler ve etkenlerin rol aldığını, 
amaçları ve ne gibi sonuçlar doğabileceğini incelemek gereklidir. Bu çalış-
mada, AB ve AKPM önergeleri, raporları ve kararları üzerinden, Gökçea-
da’nın azınlık sorun alanı olarak yapılandırılması süreci araştırılacak, bu 
gelişmelerdeki aktörler ve etkenlerin güncel analizi yapılacak, olası sonuç-
lar ortaya konacak ve bazı öneriler sunulacaktır.3

1. Gökçeada ve Uluslararası İlgi
Gökçeada, Türkiye’nin en büyük adasıdır ve idari olarak Çanakkale 

iline bağlı bir ilçedir. Türkiye’nin batı sınır ucunu da içeren (Gökçeada 
İnceburun/Avlaka Burnu) adanın 2013 yılı nüfusu 8830’dur. 1950’lerde 
6.000’den fazla Rum asıllı vatandaşın yaşadığı Gökçeada’da, günümüzde 
yaklaşık 300 civarında Rum asıllı vatandaş yerleşik olarak varlığını sür-
dürmektedir.4 Dönemdeki adıyla 1455 yılında ilk kez Osmanlı idaresine 
girmiş olan İmroz5, yaklaşık 450 yıl sonra Balkan Savaşları sırasında 31 
Ekim 1912 tarihinde Yunan deniz kuvvetleri tarafından işgal edilmiş, 1. 
Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından askeri üs olarak kullanılmış-
tır. Lozan Barış Antlaşması, İmroz’un Türkiye Cumhuriyeti topraklarına 
katılmasını sağlayan antlaşma olmuştur.6 22 Eylül 1923’te adanın yö-
netimi devralındıktan sonra, Lozan Antlaşması 14. maddesi gereği 1927 

3 Gökçeada ve Bozcaada, gerek tarihi gerekse hukuki olarak birlikte değerlendirilmektedir. 
Ancak bu çalışmada iki ada birden değerlendirilmeyecek, Gökçeada özelinde gelişmeler de-
taylandırılacaktır. Bunun sebepleri, iki ada içinde Gökçeada’nın gerek dini gerekse tarihsel 
olarak merkezi konumda bulunması, günümüzde Gökçeada’da daha fazla sayıda Rum köken-
li vatandaşımızın yaşıyor olması ve girişimlerin daha çok Gökçeada üzerinden yapılması neti-
cesinde, çalışmanın Gökçeada hakkında toplanan bilgiler ışığında hazırlanmasıdır. Diasporik 
söylemler de, bir ‘İmrozluluk’ kimliği üzerinden sunulmaktadır.
4 Selver Özözen Kahraman, “Gökçeada’da Göçlerin Nüfus Gelişimi ve Değişimi Üzerine Etki-
leri”, Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 2, Ankara, 2005, s. 46.
5 Kritovulos, Kritovulos Tarihi 1451-1467, Çev. Ari Çokona, Heyamola Yayınları, İstanbul, 
2012.
6 Lozan Barış Antlaşması’nda İmroz’la ilgili maddeler ve belgelerin tümü için, bkz. Seha L. 
Meray (Çev.), Lozan Barış Konferansı, Tutanaklar Belgeler, Takım: II, Cilt: II, No: 348, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara, (t.y.), s. 6-7, 122. Lozan’da yapılan 
düzenlemeye göre kısaca, İmroz adası (ile birlikte Bozcaada ve Tavşan adaları) Türkiye’ye 
bırakılmıştır; İmroz adasında (ve Bozcaada’da) yerel (Mahalli) yönetimle, yerel unsurlardan 
kurulu bir özel yönetim örgütü oluşturulacaktır; Adada (ve Bozcaada’da) düzenin korunması 
yerli halktan seçilmiş ve özel yönetimin idaresinde bir polis örgütünce sağlanacaktır; İmroz 
(ve Bozcaada) Türkiye ile Yunanistan arasındaki Rum ve Türk mübadelesinin dışında tutula-
caktır; Barış Antlaşması’nın her iki ülkede onayı tamamlanınca, Yunan birlikleri ve idareciler 
İmroz’dan (ve Bozcaada’dan) çekilecektir; Adada yaşayan hiç kimse, siyasal ve askeri davra-
nışı ya da herhangi bir ülke lehine yaptığı yardımdan dolayı tedirgin edilmeyecektir; Adada 
yaşayan herkese Antlaşma’nın imzalandığı tarihe kadarki tüm adi ve siyasal suçlar için tam 
bir genel af çıkarılacaktır.
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yılında çıkarılan 1151 sayılı kanunla Ada (ve Bozcaada) için, özel bir idari 
yapı oluşturulmuştur.7 1940’lardan itibaren adada iskan politikası kap-
samında iç göç yoluyla yerleşimlerin başlaması ardından, ülkenin gelişim 
süreciyle birlikte idari sahası iyice belirginleşen Gökçeada’da, Bozcaada’y-
la birlikte günümüzde var olan iki örnekten biri olarak ‘Gökçeada Mahalli 
İdare Başkanlığı’ adıyla yerel yönetim birimi bulunmaktadır.8

Lozan Barış Antlaşması’nda özel bir konumda ele alınan adalar kapsa-
mında Gökçeada, 1990’lı yılların sonuna kadar uluslararası anlamda bir 
ilgi veya müdahale konusu olmamıştır. Ancak 2000’li yılların başından 
itibaren adaya uluslararası bir ilgi yönelmiş, örgütsel temelde Türkiye’nin 
taraf/ilişkili olduğu aktörlerin gündeminde yer almaya başlamıştır; bir 
azınlık sorun alanı olarak gündemde tedrici olarak adı duyulmaya baş-
lamıştır. Bu gündemin gelişmesinde rol alan en önemli aktörler, adadan 
göç etmiş Rumlar ve diasporik faaliyetleri, Türkiye’deki/adadaki Rum 
toplumunun temsilcileri ve hem adada hem de değişik ülkelerde faaliyet 
gösteren sivil toplum kuruluşlarının girişimleridir. Ancak gündemin resmi 
düzeyde siyasallaşmasını sağlayan aktörler ise, çoğunlukla Yunan par-
lamenterlerin başlattığı girişimler neticesinde Avrupa örgütleri nezdinde 
özellikle AB ve AKPM olmuştur. Bu konudaki belirgin araçlar ise, sunulan 
önergeler, bunların bir kısmı neticesinde hazırlanan raporlar ve alınan 
kararlardır. Çalışmanın bundan sonraki kısmında, AB, AKPM, önergeler, 
raporlar ve kararlar ile sürecin gelişimdeki önemli aşamalar ve aktörler 
analiz edilecektir.

2. Gökçeada’nın AB ve AKPM Gündemine Girmesi

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 2000’li yılların başları, Türkiye’nin AB 
politikasında hızlı bir atılım yapılmaya çalışıldığı yıllardır. Özellikle ger-
çekleştirilen Anayasal değişiklikler, TBMM’nin 2002-2004 arasında kabul 
ettiği sekiz AB uyum paketi, hızlı bir AB’ye yasal ve idari düzeyde uyum 
temellerine yönelik olmuştur.9 Bu dönem sivil toplumun da güçlendiği dö-
nemdir.10 Özellikle cemaat vakıflarının mülkiyet konusuyla ilgili hükümet 
tarafından gerçekleştirilen yasal düzenlemeler ve girişimler de bu süreçte 
harekete geçirici bir etken olmuştur.11 Hükümetçe oluşturulduğu iddia 
edilen haklar ve özgürlükler söyleminin, aslında bu AB uyum sürecinde 

7 “25.6.1927 Tarihli ve 1151 Sayılı Bozcaada ve İmroz Nahiyelerinin Mahalli İdareleri Hakkında 
Kanun”, Resmi Gazete, tarih: 20.7.1927, sayı: 638. Kanun metnine Başbakanlık Mevzuatı Ge-
liştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Mevzuat Bilgi Sistemi’nden ulaşılabilir: (Çevrimiçi) http://
www.mevzuat.gov.tr/Metin1.Aspx?MevzuatKod=1.3.1151&MevzuatIliski=0&sourceXmlSear-
ch=&Tur=1&Tertip=3&No=1151, 24.2.2012.
8 Mahalli İdare Başkanlığı, Gökçeada Kaymakamlığı, 2014. (Çevrimiçi) http://www.gokcea-
da.gov.tr/mahid.html, 10.10.2014.
9 ABGS, AB Uyum Yasa Paketleri, T.C. Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, Ankara, 2007.
10 E. Fuat Keyman, Türkiye’de Sivil Toplumun Serüveni: İmkansızlıklar İçinde Bir Vaha, An-
kara, 2006.
11 Dilek Kurban ve Kezban Hatemi, Bir ‘Yabancı’laştırma Hikayesi: Türkiye’de Gayrımüslüm 
Cemaatlerin Vakıf ve Taşınmaz Mülkiyet Sorunu, TESEV, İstanbul, 2009, s. 24-27.
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üstlenilen zorunlu adımlar olduğunu ifade etmek gereklidir. Kürtlere tanı-
nan kültürel haklar, çok kültürlü söylem temelinde uluslararası çıkışlar, 
Türkiye’nin sonraki yıllarda karşılaşacağı gelişmelerin de temelini oluş-
turmuştur. Bu insan hakları söylemi üzerinde temellendirilen siyasi diya-
log süreci, şüphesiz azınlık ve diasporik talepler için de uygun olan zemini 
hazırlamıştır. Gökçeada’dan çeşitli sebeplerle 1960’lardan itibaren göç et-
miş olan Rumlar’ın diaspora örgütlenmesinin taleplerinin bu yıllarda yo-
ğunlaşmaya başlaması, tesadüf olarak karşılanmamalıdır. Dolayısıyla bu 
talepler, uluslararası platformlarda Türkiye’de ulusal süreçlerin lehlerine 
işlemediği, hak ihlallerinin yaşandığı şikayetleri ve söylemleri üzerinden 
yapılandırılmaya başlanmıştır.

Böylesi bir genel görünüm çerçevesinin çizildiği dönemde, Gökçea-
da’nın AB İlerleme Raporları’ndan önce, 2001 yılında AKPM’nde günde-
minde yer almaya başladığı görülmektedir. İzleme Komitesi’nce görev-
lendirilen Alman ve Macar raportörler tarafından hazırlanan Türkiye’nin 
durum değerlendirmesinin yapıldığı raporda, “Yeni Gelişmeler” başlığında 
dini azınlıklar konusuyla ilgili bölümde Gökçeada (ve Bozcaada) hakkında 
da bilgilere yer verilmiştir.12 İlgili paragraftan özetle; raportörlerin araş-
tırma aşamasında 23 Mayıs 2001’de İstanbul’da Rum Ortodoks azınlık 
temsilcileri ve Patrik ile görüştükleri, diğer konuların yanı sıra “…Gökçe-
ada ve Bozcaada’nın Lozan Antlaşması ile tanınan Rum etnik karakterinin 
kaybolduğu…”, 1965’te 3000 etnik Rum varken, 7-8 bin Türk yerleşimci-
ye karşı sadece 250 Rum’un kaldığı konusunda şikayetlerin dile getirildi-
ğini belirtmişlerdir.13 Bu adım, yakın yıllarda Gökçeada’nın ilgili konuyla 
gündemde yerini alacağının göstergesidir ve AKPM’de Gökçeada’ya ilişkin 
somut girişim için 2005 yılı beklenecektir.

Avrupa Birliği cephesine bakıldığında, Gökçeada’nın ilk kapsama alın-
dığı 2004 İlerleme Raporu öncesinde, konunun AB gündeminde değer-
lendirilmeye başlanmasını ifade etmesi bakımından, AB organlarından 
Avrupa Parlamentosu (AP) kapsamında bazı girişimlerin izlenmesi müm-
kündür. Herhangi bir bağlayıcı ya da yönlendirici bir yasal gelişme ol-
mamakla birlikte, konunun AP içinde de ne şekilde sunulduğunu ve iz-
lendiğini göstermesi bakımından Avrupa Parlamentosu üyelerinin çeşitli 
yıllarda Konsey ve Komisyon’a verdikleri yazılı sorular ve verilen yanıtlar 
önemlidir. Örneğin, Avrupa Parlamenteri Yannos Kranidiotis (Yunanis-
tan) tarafından 27 Mart 1996 tarihinde Konsey’e yöneltilen ‘Gökçeada ve 
Bozcaada’daki Durum’ konulu yazılı soruda, özetle, Gümrük Birliği için 
antlaşma imzalanmış olan Türkiye’nin bu kapsamda da insan hakları-
na, azınlık haklarına ve uluslararası hukuka saygı temelinde davranması 

12 Andras Barsony and Benno Zierer (Rapporteurs), “Honouring of obligations and commit-
ments by Turkey”, Committee on the Honouring of Obligations and Commitments by Member 
States of the Council of Europe (Monitoring Committee) Report, Doc. 9120, 13.6.2001. Rapor 
metni için bkz. (Çevrimiçi) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.
asp?FileID=9343&lang=EN, 10.10.2014.
13 Barsony ve Zierer, a.g.e., s. 26 (paragraf 130).
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gerekirken, Gökçeada ve Bozcaada konusunda Lozan Antlaşması’nın ge-
tirdiği özel özerk yönetim statüsüne ilişkin yükümlülüklerin yerine geti-
rilmediği, Türk yetkililerin ‘etnik temizlik politikası’ kapsamında Gökçea-
da’da faaliyetlerde bulundukları ve bu konuda Konsey’in ne gibi önlemler 
almayı düşündüğü sorulmaktadır.14 Etnik temizlik gibi çok ağır bir suçla-
manın yer aldığı bu soruya Konsey tarafından verilen cevapta, Konsey’in 
soruda belirtilen olaylarla ilgili bilgisinin olmadığı, Türkiye’yle olan ilişki-
lerin yürütülmesinde her fırsatta insan hakları ve temel özgürlüklere say-
gının öneminin vurgulandığı belirtilmiştir.15 Bu örnek, AP’de Gökçeada (ve 
Bozcaada) konusunun gündeme ağır ve asılsız boyutlarda getirilmesinin 
bir örneği olması itibariyle önemlidir.

Yine benzer bir soru 1998 yılında Parlamenter Alexandros Alavanos 
(Yunanistan) tarafından ‘Lozan Antlaşması’nın 14. Maddesinin Türk Yet-
kililerince Uygulanması’ konusuyla Konsey’e yöneltilmiştir. Soruda, 3 
Şubat 1998’de Gökçeada’da bir kiliseye yönelik kutsal değerlere saygı-
sızlık tecavüzünün adadaki Rumlara yönelik uzun süredir devam eden 
‘tedhiş politikasının’ bir parçası olduğu, Lozan Antlaşması’nın 14. mad-
desi ile adada özel bir idari yapının kurulmasına ilişkin düzenleme ya-
pıldığı, ancak Türkiye’nin bunu uygulamadığı tekrarlanmaktadır. Kon-
sey’e, adalardaki Rumlar’ın azınlık, insan ve dini haklarının korunması 
amacıyla bu maddenin uygulanmasını sağlamak için Türkiye’yi ikna 
etmek için ne gibi önlemlerin alınacağı sorulmaktadır.16 Katerina Das-
kalaki tarafından yöneltilen benzer bir başka soruda da aynı tür olaylar 
‘vandalizm’ olarak sunulmuş ve Konsey’in her seferinde verdiği genel 
cevaplar yerine Türkiye’ye yönelik özel bir uygulama yapılıp yapılmaya-
cağı sorulmuştur.17

Genel olarak adalara ilişkin Lozan Antlaşması’yla yapılan 14. madde 
düzenlemesi üzerinden, değişik olaylardan yola çıkılarak yapılan vurgula-
rın göze çarptığı bu ortamda, özellikle ‘özel idari yapı’ ya da ‘özerk yönetim’ 
konusu çerçevesinde adalarla, daha çok Gökçeada’yla, ilgili sorunlar ya-
pılandırılmaya başlanmıştır. AP tarafında bu tip gelişmeler yaşanmaktay-
ken, 2002-2004 yıllarında Türkiye’de yasal ve idari reformlar gerçekleşti-
rilmeye başlanmıştır. Ancak bu süreçte de yazılı sorular devam etmiştir. 
2002 yılında Stavros Xarchakos tarafından ‘Imbros ve Tenedos’ta zulüm 
ve kültürel mirasın tahrip edilmesi’ başlıklı soru önergesi, bir adım ileriye 
giderek, adalardan ayrılmak zorunda bırakılan Hristiyanlar’a ‘dini bas-
kı ve zulüm’ uygulandığı, hatta adalardan ayrılmalarının ardından kalan 

14 Written Question E-0696/96 by Yannos Kranidiotis to the Council, 27 March 1996, Official 
Journal C 305, 15.10.1996, p. 14.
15 Reply, 7 August 1996, Official Journal C 305, 15.10.1996, p. 15.
16 Written Question E-0494/98 by Alexandros Alavanos (GUE/NGL) to the Council, 27 Feb-
ruary 1998, Official Journal C 304, 2.10.1998, p. 120; Answer, 28 May 1998, Official Journal 
C 304, 2.10.1998, p. 120. (3 Şubat 1998’de gerçekleşen olay, Gökçeada Tepeköy Kilisesi’nde 
yaşanan bir hırsızlık olayıdır.)
17 Written Question P-1268/98 by Katerina Daskalaki (UPE) to the Council, 21 April 1998, 
Official Journal C 323, 21.10.1998, p. 121.
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kiliselerin tahrip edilerek camiye dönüştürüldüğü iddialarını içermekte-
dir.18 Ayrıca yine Lozan Antlaşması’yla adalara self-determinasyon hakkı 
verildiği, ancak Türkiye’nin bunu hiçbir zaman uygulamadığı belirtilerek, 
Komisyon’a bu konudaki tutumu sorulmuştur. Komisyon tarafından ce-
vapta, Lozan Antlaşması’nın uygulanmasının izlenmesinin Komisyon’un 
yetkisi dahilinde olmadığı, Ağustos 2002’de TBMM’nin kabul ettiği reform 
paketinde mülkiyetle ilgili konuların ele alındığı belirtilmiş, Türkiye’den 
genel olarak din özgürlüğü alanında gelişmeler sağlaması beklendiği yazıl-
mıştır.19 2003 yılında yine ilgili konuda biri Konstantinos Hatzidakis, di-
ğeri Ioannis Marinos tarafından sorular verilmiştir. Türkiye’nin aday ülke 
statüsü hatırlatılarak, adalardaki azınlığa yönelik olarak mülkiyet hakları 
konusunda ayrımcılık yapıldığı, bu gibi ayrımcılıkların AB’ye katılım yo-
lunda ilerleyen bir ülke için doğru olup olmadığı, katılım öncesi müzake-
relerin başlaması için Türkiye’ye bir tarih verilmeden önce bu konularda 
önlem alınıp alınmayacağı sorulmuştur.20 Bu noktada önemli olan husus, 
Gökçeada ve Bozcaada’nın, artık Türkiye’nin tam üyelik yolu kapsamında 
açıkça ifade edilmeye başlanan bir konu haline getirilmiş olmasıdır. Zaten 
bu gelişme sürecinin sonucu olarak, 2004 yılından itibaren Gökçeada (ve 
Bozcaada) bir azınlık sorun alanı olarak kabul edilerek, AB ilerleme rapor-
larında yerini almaya başlayacaktır.

3. 2004-2007 Süreci

Adanın ilk kez konu edildiği 2004 Yılı Düzenli Raporu’nda Gökçeada ile 
ilgili kısım, şu şekilde yer almaktadır (bu ve sonraki raporlarda, ada genel 
olarak siyasi kriterler ana başlığında azınlık hakları, kültürel haklar ve 
azınlıkların korunması kapsamında konu edilmiştir):

“Resmi makamlar tarafından genellikle Lozan Antlaşması kapsamın-
da değerlendirilmeyen Süryaniler gibi gayrımüslim azınlıklara hâlâ 
okul açma izni verilmemektedir. Gökçeada’daki (Imvros) Rum asıllı 
azınlık, okullarının yeniden açılması ve adil ve şeffaf usullere dayan-
madığı ve mülklerin müsadere edilmesine yol açtığı bildirilen mevcut 
tapu sicili konusunda güçlüklerle karşılaşmıştır.”21

Gökçeada’nın AB’nin gündemine girdiği ilk yılda belirtilen hususlar, 
özünde sonraki yıllardan farklı değildir. Temel sorun noktaları olarak 
Rum asıllı azınlığın okullarının yeniden açılması ve mülkiyet konularında 
yaşandığı ifade edilen zorluklar belirtilmektedir. İnsan hakları ve azınlık-

18 Written Question E-2671/02 by Stavros Xarchakos (PPE-DE) to the Commission, 24 Sep-
tember 2002, Official Journal C 11 E, 15.1.2004, p. 11.
19 Answer, 4 November 2002, Official Journal C 11 E, 15.1.2004, p. 11.
20 Written Question E-3025/03 Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) to the Commission, 17 
October 2003, Official Journal C 88 E, 8.4.2004, p. 127; Answer, 14 November 2003, Official 
Journal C 88 E, 8.4.2004, p. 128; Written Question E-3623/03 by Ioannis Marinos (PPE-DE) 
to the Commission, 5 December 2003, Official Journal C 88 E, 8.4.2004, p. 153-154; Answer, 
5 February 2004, Official Journal C 88 E, 8.4.2004, p. 154.
21 Avrupa Toplulukları Komisyonu, Türkiye’nin Katılım Yönünde İlerlemesi Hakkında 2004 Yılı 
Düzenli Raporu (COM(2004) 656 Final), 6 Ekim 2004, Brüksel, s. 49.
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ların korunması konusunu oldukça detaylı şekilde düzenleyen bu rapor, 
Türkiye’nin katılım müzakerelerine doğru ilerlediği, özellikle azınlıklar ko-
nusunun yoğun olarak tartışıldığı gündeme yeni bir azınlık sorun alanı 
olarak Gökçeada’yı da dahil etmiştir. Diaspora ve Gökçeada’da faaliyet 
gösteren sivil toplum oluşumları açısından, bu konunun Türkiye için cid-
di bir yaptırım mekanizması olarak görülen AB gündemine alınmış olma-
sı, ilerideki yıllarda daha fazla somut beklentinin olacağının da güvencesi 
olarak düşünülmelidir. Kaldı ki 2005’te yayınlanan raporda, konu daha 
detaylı ele alınmış, somut örnekler üzerinden eleştiri yapılmıştır. Aslında 
bu raporun bir önemi de, aşağıdaki alıntıda belirtilen AKPM üyelerinin 
adayla ilgili girişimlerini ifade etmesidir. Gross Raporu’nun 2008’de ilan 
edildiği süreçte Türkiye’de kamuoyunda verilen tepkilere karşı, resmi ma-
kamlarca birden ortaya çıkmış bir rapor gibi davranılmış olması, aslında 
üç yıl gibi bir süre için Türkiye’nin çalışmaların yönüne dair iradeli ini-
siyatif almakta yetersiz kaldığını göstermektedir. 2005 yılı İlerleme Rapo-
ru’nda Gökçeada ile ilgili kısım şu şekildedir:

“Gökçeada’daki (Imvroz) Rum azınlık bir dizi sorunla karşılaşmaya 
devam etmektedir. Bunlar özellikle tapu sicili işlemlerinden ve arsa ve 
binaların “doğal veya kültürel varlık” olarak gösterilmesinden -ki bu 
mülkiyete el konulmasıyla sonuçlanmıştır- kaynaklanmaktadır. Ayrı-
ca, geçmişte istimlak edilmiş olan arsaların satışı için ihaleler açıldı-
ğına ve önceden Rum azınlık okulu olan bir binanın azınlığın arzusu 
hilafına 2005 Haziran’ında otel olarak faaliyete geçtiğine dair bilgiler 
alınmıştır. Nisan 2005’te Başbakan Erdoğan adayı ilk defa ziyaret 
etmiş ve cemaatin kaygılarını dinlemiştir. Haziran 2005’te Avrupa 
Konseyi Parlamenter Meclisi’nin bir Türk ve bir Yunan üyesi adayı 
ziyaret etmişler ve Rum azınlığın bir dizi sorunla karşılaştığı sonucuna 
varmışlardır. Türk üye sorunların ele alınması amacıyla yasal düzen-
lemeler teklif etme niyetinde olduğunu açıklamıştır.”22

Bu içeriğe giden süreçte, 2005 yılındaki gelişmelerden birincisi, ilk kez 
bir başbakanın Gökçeada’yı ziyaret etmiş olmasıdır. 24 Nisan 2005 tari-
hindeki ziyaret sırasında Başbakan, Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti 
Kyrillos ve İmrozlular Derneği temsilcileriyle görüşerek, doğrudan talep ve 
isteklerini dinlemiştir.23 İkincisi ise, AKPM’nin bir Türk ve bir Yunan üye-
sinin adayı ziyaretidir. Bu ziyaret, aslında Gross Raporu’nun başlangıç 
adımlarından birini teşkil etmektedir. Gross Raporu’nun hazırlanması sü-

22 Avrupa Komisyonu, Türkiye 2005 İlerleme Raporu (COM (2005) 561 Nihai), 9 Kasım 2005, 
Brüksel, s. 42.
23 “Bir Yok Oluş Öyküsü: Gökçeada”, Radikal, 9.5.2005. (Çevrimiçi) http://www.radikal.com.
tr/turkiye/bir_yok_olus_oykusu_gokceada-745439, 4.9.2014; “Erdoğan: Oyunu Bozalım”, 
Milliyet, 25.4.2005. (Çevrimiçi) http://www.milliyet.com.tr/2005/04/25/siyaset/siy01.html, 
25.4.2014. Radikal haber metninde yer aldığı şekliyle, Atina ve Selanik’teki İmrozlular Der-
neği başkanlarının Başbakan’a “Dünyaya yayılmış olan İmroz diasporasının tümünü temsil 
ederek size ‘Hoş geldiniz’ diyor, bu ziyaretinizle özel vatanımıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı 
teşekkür ediyoruz.” diye başlayan bir mektup getirdikleri ifade edilmektedir.
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recini başlatan 29 Nisan 2005 tarihli Karar Önergesi’nin ardından, Yunan 
parlamenter Elsa Papadimitriou ve Türk parlamenter Murat Mercan tara-
fından 17-18 Haziran 2005 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.24 Bu ziyaretin 
ve sonraki gelişmelerin, Rum diaspora ile yakın temas halinde bulunan 
Yunan milletvekillerinin ilgisi ile gerçekleştiğini söylemek mümkündür.25 
Söz konusu önerge ise, aralarında Elsa Papadimitriou’nun ve ileride rapo-
ru hazırlayacak olan Andreas Gross’un da bulunduğu AKPM’nin 21 üyesi-
nin imzasıyla Ermeni parlamenter Tigran Torosyan öncülüğünde “Imvros 
ve Tenedos” adıyla sunulmuştur.26

Önergenin içeriğini kısaca değerlendirmek yararlı olacaktır. Önergenin 
başlangıcında, AB ile müzakerelere başlamak amacıyla merkezinde temel 
özgürlükler ve insan haklarının gözetilmesinin bulunduğu bir dizi reforma 
girişen Türkiye’nin, bu reformları tamamıyla uygulamadığı belirtilmekte-
dir. Bu kapsamda, Avrupa Parlamentosu’nun Imvros ve Tenedos’daki Rum 
azınlığın kötü durumuyla ilgilendiği; Lozan Antlaşması’nın 14. Maddesi’nin 
asla uygulanmadığı, Rum azınlık temsilcilerinin kendi okullarını yeniden 
açmaları ve kendi dillerinde eğitim almalarının hala reddedildiği, her iki 
adadaki Rum azınlık temsilcilerinin ve dini kurumların mülkiyet haklarıyla 
ilgili sorunlarla yüz yüze olduğu bilgisinin alındığı ifade edilmektedir. Diğer 
detayların verilmesi ve Türkiye’nin Avrupa standartlarına tam uyumu is-
tendikten sonra, Türk hükümetinin Rum azınlığın mülklerinin iadesini ve 
her iki adadaki halkların ihtiyaçlarını ele alan, kabul edilebilir bir çözüm 
bulmak üzere bu meseleye eğilmesi için göreve çağrılmasıyla, önerge son 
bulmaktadır. 29 Nisan 2005 tarihli bu önerge Hukuk İşleri ve İnsan Hak-
ları Komitesi’ne havale edilmiş ve konunun incelenmesi ve bir rapor hazır-
lanması için bu komitede İsviçreli Parlamenter Andreas Gross atanmıştır.

2005 İlerleme Raporu, Gökçeada konusunu daha detaylı şekilde ele al-
makta, özellikle değinilen konuları daha meşru zemine oturtacak iki resmi 
ziyaret referansını da içermektedir. Görünen odur ki, önceki yılki raporda 
daha yüzeysel belirtilen sorunlardan mülkiyet konusu öne çıkarılmıştır 
(okulların yeniden açılması konusuna değinilmemiştir). Türkiye’nin adayı 
doğrudan etkileyen yasal düzenlemelerine dolaylı atıfta bulunularak, as-
lında bir değişiklik talebinde bulunulmaktadır. Başbakan’ın ilk kez adayı 
ziyaret ederek Rum cemaatin ‘kaygılarını dinleme’ eylemi, söylem teme-
linde, raporda ifade edilen sıkıntıların Türk resmi makamlarınca kabul 
edildiği sonucunu beraberinde getirmektedir.

24 Gross, 2008, p. 2; Marcel Glesener (Rapporteur), “Progress report of the Bureau of the As-
sembly and of the Standing Committee (29 April - 20 June 2005)”, Bureau of the Assembly, 
Doc. 10589, 20.6.2005. (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewH-
TML.asp?FileID=10930&lang=EN, 5.9.2014.
25 “Rumlar Gökçeada’ya Dönüyor”, Zaman Gazetesi, 17.4.2013. (Çevrimiçi) http://www.za-
man.com.tr/dunya_rumlar-gokceadaya-donuyor_2079296.html, 10.10.2014.
26 Tigran Torosyan (Author), “Imvros and Tenedos”, Motion for a Resolution, Doc. 10536, 
29.4.2005. (Çevrimiçi) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.
asp?FileID=11038&lang=EN, 5.9.2014.
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Bu gelişmelerin yaşanmasında, şüphesiz Türkiye’nin AB ile katılım 
müzakerelerine başlamak üzere olması imkan yaratmıştır. 16-17 Aralık 
2004’teki Brüksel Zirvesi’nde, AB Konseyi’nin 3 Ekim 2005 tarihinde Tür-
kiye’yle katılım müzakerelerini başlatma kararı almış olması,27 Türkiye 
üzerindeki AB yaptırım gücünün de artacağı anlamına gelmiş ve bu sü-
recin başlangıcında çeşitli kesimlerin taleplerinin arkasına AB’yi ya da 
aynı değerler üzerine temellenmiş diğer örgütleri alarak hareket etmeleri, 
kendileri için rasyonel bir durum ve fırsat haline gelmiştir. Yunanistan’ın 
kendisi AB sisteminde yer alırken, AB sisteminin adayı olan ve bu adaylık 
sürecinin son önemli dönemeçlerinden biri olan müzakere süreci gibi tek 
taraf ağırlıklı bir yapının karşısında kalan Türkiye’ye ilişkin taleplerinde 
bu durumu mümkün olabildiğince kullanması, realist bir perspektiften 
bakıldığında mümkündür.28 AB ile müzakere süreci, müzakere kavramı-
nın doğasından oldukça farklı işleyen bir süreçtir. Masanın bir tarafında 
Türkiye’nin olması, ülkenin taleplerinin bir pazarlık konusu olarak tama-
men dikkate alındığı şeklinde algılanmamalıdır. 2005 yılı İlerleme Raporu, 
böyle bir sürecin başlangıcında yayınlanmıştır.

Bir yıl sonra 8 Kasım 2006 tarihinde yayınlanan İlerleme Raporu’nda, 
Gökçeada ile ilgili kısım şu şekilde yer almaktadır: “Rum azınlık sorunlar-
la karşılaşmaya devam etmektedir. Bu sorunlar özellikle eğitim ve mülkiyet 
haklarıyla ilgilidir. Gökçeada ve Bozcaada’daki Rum azınlığın malları Türk 
makamları tarafından müsadere edilme ve açık artırmayla satılma tehdidi al-
tındadır.”29 Gökçeada ile birlikte Rum nüfusun nispeten daha az olduğu Boz-
caada’nın da kapsama alındığı bu rapor, bir önceki yılın özeti şeklindedir. 
Sorunların varlığından bahsedilmekte, ancak Türk makamları tarafından 
ortaya konan bir tehdide de değinilmektedir. Tehdit söyleminin kullanılma-
sı, Rum azınlığın mallarının ‘yok olması’ olasılığını çağrıştırmaktadır. 2007 
İlerleme Raporu, Gökçeada kısmı itibariyle 2006 yılının tekrarı gibi bir gö-
rünüm sergilemekte, bu sefer herhangi bir tehditten bahsedilmemektedir.30 

27 Avrupa Birliği Konseyi, 16-17 Aralık 2004, Brüksel. Türkiye ile ilgili kararın metni 
için bkz. (Çevrimiçi) http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/presidency_conclusi-
ons16_17_12_04_en.pdf, 12.7.2013.
28 Günümüzde her ne kadar Türkiye-Yunanistan arasında tarihten günümüze sorun yarat-
mış olan konular, iki ülke arasındaki modern dönem ilişkilerde yüksek tansiyon derecesinde 
öne çıkarılmıyor olsa da, konumuz itibariyle Gökçeada (ve Bozcaada) konusunun ülkenin 
dış politika gündeminde canlı tutulan bir konu olduğunun da görülmesi gereklidir. Sadece 
adadan göç etmiş, Rumlar ve Türkiye arasındaki bir konu olarak sunuluyor gibi görünse de, 
aslında da Yunanistan’ın da bu konuda açık bir taraf olarak kendini tanımladığı analizlerde 
ihmal edilmemelidir. En açık göstergelerden birini değerlendirmek için, Yunanistan Dışişleri 
Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan Yunan-Türk İlişkileri Meseleleri kapsamında 
yer verilen ‘Imvros (Gokceada) and Tenedos (Bozcaada)’ başlığına bakmak mümkündür. Bu-
rada AİHM, Gross Raporu ve Türkiye’nin sistematik olarak hak ihlalinde bulunduğu noktaları 
vurgulanmaktadır. (Çevrimiçi), http://www.mfa.gr/en/issues-of-greek-turkish-relations/rele-
vant-documents/the-greek-minority-and-its-foundations-in-istanbul-gokceada-imvros-and-boz-
caada-tenedos.html?page=3, 16.9.2014.
29 Avrupa Komisyonu, Türkiye 2006 İlerleme Raporu (COM(2006) 649 Nihai), Brüksel, 8 Kasım 
2006, s. 19.
30 Avrupa Komisyonu, Türkiye 2007 İlerleme Raporu (COM (2007) 663 Nihai), Brüksel, 6 Kasım 
2007, s. 21.
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Sorunların bildirilmeye devam edildiğinin belirtilmesi, konunun takip edil-
diğinin, ancak sorunların çözümüne yönelik Türkiye tarafından düzenleme 
yapılmadığı ya da önlem alınmadığını göstermektedir.

AB tarafında 2008 yılına kadar ilerleyen süreçte, doğrudan adaları da 
ilgilendiren bir konu, azınlık vakıflarıyla ilgili yeni düzenlemelerin uyum 
kapsamında yapılmaya başlanmış olmasıdır. Cemaat vakıflarının mülki-
yetleriyle ilgili düzenlemeleri kapsayan reformlar 2002 yılından itibaren 
başlamış, 2008 yılında yeni bir Vakıflar Kanunu’nun çıkarılmasına giden 
bir süreç başlatmıştır.31 Bunda etkili olan bir başka konu ise, azınlık va-
kıflarının AİHM’e mülkiyet davaları açmaya ve bunların sonuçlanmaya 
başlaması, Türkiye aleyhine sonuçlanan kararların çıkmaya başlaması-
dır. 1999 yılında Türkiye’ye AB’ye aday ülke statüsü verilmesinin ardın-
dan, ülkedeki cemaat vakıfları AİHM’e başvurmaya başlamıştır. İlk so-
nuçlanan dava Fener Rum Lisesi Vakfı’nın açmış olduğu davadır. 9 Ocak 
2007’de Türkiye aleyhine karar verilmiş, vakfa ait malların iadesi ya da 
890.000 Euro ödenmesi hükme bağlanmıştır.32 Bu karar, diğer davalara 
emsal teşkil etmeye başlamıştır. Rum cemaat vakıfları ve Gökçeada bir 
arada ele alındığında, bu konu daha önemli hale gelmektedir, çünkü Gök-
çeada’daki vakıfların ve bunlara bağlı mülklerin sayısı çok fazladır.33 Gök-
çeada’da faal cemaat vakıfları, 2003 tarihli cemaat vakıflarının taşınmaz 
mal edinmeleriyle ilgili yönetmeliğin ekinde yayınlanan faaliyette bulunan 
cemaat vakıfları listesine göre şunlardır:34 Dereköy Aya Marina Rum Or-
todoks Kilisesi Vakfı, Tepeköy Evangelismos Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, 
Zeytinliköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı, Bademliköy Panayia 
Kimisis Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı ve Gökçeada Merkez Panayia Rum 
Ortodoks Kilisesi Vakfı. Bozcaada’da da Bozcaada Kimisis Teodoku Rum 
Ortodoks Kilisesi Vakfı bulunmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 
olan vakıf eserlerinden Kaleköy’deki Aya Nikola Kilisesi, 2006 yılında Ağ-
layan Vakıf Eserleri kapsamında değerlendirilmiş,35 22.2.2007 tarihinde 
onarım projesi onaylanmış ve 2007 yılında Gülen Vakıf Eserleri kapsa-

31 “20 Şubat 2008 Tarihli ve 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu”, Resmi Gazete, Sayı: 26800, Tarih: 
27.2.2008; “Vakıflar Yönetmeliği”, Resmi Gazete, Sayı: 27010, Tarih: 27.9.2008.
32 Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı v. Turkey - 34478/97, Judgment 9.1.2007, European Court 
of Human Rights: (Çevrimiçi) http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{“ite-
mid”:[“002-2949”]}
33 2006 yılında yeni Vakıflar Yasa tasarısının tartışıldığı dönemde, Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılan bir çalışma neticesinde, Türkiye’de bulunan 177 kilise, sinagog ve şapelin 
tapusunun azınlık vakıflarına tescil edileceği ve bunların 175’inin Gökçeada’da olduğu tespit 
edilmiştir. Yurdagül Şimşek, “İşte Kıyamet Kopartan Vakıf Malları”, Radikal, 28.9.2006. (Çev-
rimiçi) http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=199964, 5.9.2014.
34 “Cemaat Vakıflarının Taşınmaz Mal Edinmeleri, Bunlar Üzerinde Tasarrufta Bulunmaları 
ve Tasarrufları Altında Bulunan Taşınmaz Malların Bu Vakıflar Adına Tescil Edilmesi Hakkın-
da Yönetmelik”, Resmi Gazete, Sayı: 25003, Tarih: 24.1.2003. Bu vakıflara ayrıca T.C. Başba-
kanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sayfasında da ulaşılabilir. (Çevrimiçi) http://www.
vgm.gov.tr/vakifarama.aspx?Cemaat=1, 14.10.2014. Mazbut Vakıf kapsamında olan Kaleköy 
Aya Marina Kilisesi Vakfı ve Aya Varvara Kilisesi mevcuttur.
35 Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2006 Vakıf Medeniyeti Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikler Kitabı, 
PYS Vakıf Sistem Matbaa Müdürlüğü, Ankara, 2007, s. 250.

217_Cigdem_Sahin.indd   11 31.08.2015   17:34:12

101



12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

mına alınmıştır.36 Yine Aya Marina Rum Ortodoks Kilisesi’nin onarımı da 
başlatılmıştır.37

4. 2008 Gross Raporu ve AKPM Kararı

AKPM tarafında, ada açısından Torosyan önergesinin hazırlandığı 2005 
yılından itibaren gelişmeler başlamıştır. Önergenin Hukuk İşleri ve İnsan 
Hakları Komitesi’ne havale edilmesi ve Andreas Gross’un raportör olarak 
atanması ve ardından Eylül 2006’da ilgili bölgeye ziyaret gerçekleştirme yet-
kisinin verilmesiyle, 2006-2008 yılları arasında Atina, Ankara, Gökçeada 
ve Bozcaada’ya ziyaretler gerçekleştirmiş, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri 
ve diğer temsilcileriyle, diaspora temsilcileriyle, kendisi de Gökçeadalı olan 
Fener Rum Patriği’yle, ada yöneticileri ve adalılarla görüşmeler gerçekleş-
tirmiştir ve raporunu hazırlamıştır. Gross Raporu, 6 Haziran 2008 tarihin-
de yayınlanmasının ardından 27 Haziran 2008’de AKPM Genel Kurulu’nda 
görüşülerek oylanmış, 11 hayır oyuna karşılık 32 evet oyuyla Karar olarak 
kabul edilmiştir.38 Karar aşamasına gelmeden önce, Gross’un rapor hazır-
lık çalışmaları kapsamında 28 Nisan-2 Mayıs 2008 tarihlerinde Gökçeada, 
Bozcaada ve Ankara’ya gerçekleştirdiği ziyaretler, ulusal basında az çok 
yer almış ve adalar hakkında hazırlanacağı anlaşılan raporun ne yönde 
olacağı konusunda soru işaretleri başlamıştır.39 Hatırlamak gerekir ki, bu 
ziyaretler, yukarıda görüldüğü üzere üç yıllık bir sürecin sonunda gerçek-
leştirilmiş ve Türk yetkililerinin bilgisiyle, hatta işbirliğiyle resmi düzeyde 
planlanmıştır. Ancak gelişmelerin yaşandığı günlerde, bunun yansımaları 
farklı olmuştur. İlan ve kabul edilen rapor ve ilgili AKPM kararı, Türk Dı-
şişleri Bakanlığı tarafından eleştirilmiş ve özetle şu açıklama yapılmıştır: 
“…Rapordaki önyargılı ifade ve ciddi yanlışlıkların düzeltilmesi, raportör ile 
yapılan görüşmelerde ayrıntılı olarak dikkatine getirilmiştir. Ancak, bu giri-
şimlerimize rağmen raporda gerekli düzeltmeler yapılmamıştır... Raporun, 
AKPM tarafından kabul edilmiş olması üzüntüyle karşılanmıştır.”40

36 Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2007 Vakıf Medeniyeti Çevre Yılı ve Vakıflar Haftası Etkinlikler 
Kitabı, PYS Vakıf Sistem Matbaa Müdürlüğü, Ankara, 2007, s. 238.
37 Bu kiliselerin onarımları günümüzde tamamlanmış durumdadır. (Çevrimiçi), http://www.
vgm.gov.tr/sayfa.aspx?Id=38, 14.10.2014.
38 Resolution 1625 (2008) Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos): Preserving the bi-
cultural character of the two Turkish islands as a model for cooperation between Turkey 
and Greece in the interest of the people concerned, Parliamentary Assembly of the Council of 
Europe, 27 June 2008. (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.
asp?FileID=17668&lang=en, 25.7.2012. Yapılan oylamada toplam 45 oy kullanılmıştır; 2 çe-
kimser, 11 hayır, 32 evet. Karara hayır diyenler 6 Azerbaycan Parlamenteri (o tarihteki tüm 
Azerbaycan temsilcileri oylamaya katılmıştır) ve 5 Türk Parlamenteri’dir. Türkiye delegasyonu 
9 parlamenterden oluşmaktaydı. Oylamada 2’si çekimser, 2’si evet oyu kullanmıştır. Karar 
oylama sonuçları için, bkz. (Çevrimiçi) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/Votes/DB-Vo-
tesResults-EN.asp?VoteID=1002&DocID=12426&MemberID=3498, 13.10.2014.
39 Zeynep Gürcanlı, “AB Şimdi de Adalara El Attı”, Hürriyet, 29.4.2008 (Çevrimiçi), http://
www.hurriyet.com.tr/gundem/8816405.asp?gid=229&sz=83825, 13.10.2014; “Gökçeada’ya 
Avrupalı Konuk”, Radikal İnternet Baskısı, 28.4.2008 (Çevrimiçi), http://www.radikal.com.
tr/haber.php?haberno=254239, 13.10.2014.
40 T.C. Dışişleri Bakanlığı, “AKPM Sosyalist Grup Başkanı İsviçreli Parlamenter Andreas 
Gross’un Raportörlüğünü Yaptığı “Gökçeada ve Bozcaada Başlıklı Rapor Hk.”, Bakanlık Açık-
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Bu noktada kısaca raporun içeriğini değerlendirdikten sonra, Karar’ın 
beklentilerine dönmek gerekir. Rapor, taslak karar metninden sonra, temel 
olarak dört bölümden oluşmakla birlikte, ‘Adalarda Mevcut Durum: Gü-
nümüzde Ele Alınması Gereken Sorunlar Nelerdir?’ başlıklı bölüm, detaylı 
olarak düzenlenmiştir: Adaların kültürel ve doğal mirasının korunması, 
mülkiyet sorunları ve alt yapı sorunları başlıklarında 41 madde halinde 
durum analizi yapılmıştır.41 Sonuç bölümünde ise adalar için raporda öne-
rilen iki-kültürlü karakterin korunması ve hatta bir model olarak kurgu-
lanarak sistemli bir takip konusu haline getirilmesi hakkındaki gerekçe ve 
öneriler sunulmuştur. Genel başlıklar itibariyle adaların tüm bakımlardan 
topyekün analizi beklentisi doğursa da, rapor özelde adadan göç etmiş 
ve günümüzde bir diaspora söylemi yapılandırma çabasında olan Rum-
lar’a ve günümüzde adalarda yaşayan Rumlar’a yönelik bir çözümleme 
yapılmaktadır. Gross’un bu iki Türk adasını nasıl bir yapıda sunduğunu, 
AKPM’ne nasıl bir tanımlama ile ifade ettiğini görebilmek açısından, giriş 
kısmında yer alan bazı açıklamalarını doğrudan görmek gereklidir:

“Çanakkale Boğazı’nın girişinde yer alan stratejik konumlarının bile, 
günümüz uzun menzilli füzeler ve uydular döneminde artık pek de 
önemli olmaması, adaları stratejik anlamda önemsizleştirmekte; bu 
da, eski milliyetçi reflekslerin üstesinden gelinmesini ilgili halkların 
yararına adil bir anlaşmanın sağlanabilmesini mümkün kılmaktadır…. 
Gökçeada ve Bozcaada, bir şekilde Türkiye’nin eski hataları düzeltme 
konusundaki yetenek ve istekliliğinde ‘gerçek bir sınav’ olarak da görü-
lebilir…. ….Türk dostlarımızdan, bu iki küçük adada yaşayanların ka-
derlerinin milliyetçi politik güçlerle Türkiye’nin Avrupa yönelimi taraf-
tarı politik güçler arasında süregelen mücadelenin bir etki alanı haline 
gelmemesi için ellerinden geleni yapmalarını rica ediyoruz. Bu iki küçük 
adanın stratejik açıdan önemsizliği, ulusal güvenlik için herhangi bir 
tehlikenin olmayacağı rahatlığıyla, tüm ada sakinlerinin yararına ola-
cak şekilde en temel adaletin hüküm sürmesini kolaylaştıracaktır…”42

Her şeyden önce adaların rapordaki günümüz sunum yönelimi, ‘strate-
jik açıdan önemsiz’ yerler olarak yapılandırılması girişimidir. Her ne kadar 
Çanakkale Boğazı girişindeki önemi ifade edilse de, teknolojik askeri geliş-
melerin ardına saklanan bir stratejik önemsizlik atfedilerek, aslında Tür-
kiye’nin aksi bir iddiasına karşılık baştan hazırlanmış bir cevap olması 
muhtemeldir. Dolayısıyla adalar, güvenlik alanından çıkarılarak, aslında 
günümüzde Avrupa siyasal mecrasında daha öncelikli ve yüksek gündem 
konularından biri olarak sunulan azınlık hakları ihlali-insan hakları ihlali 
alanına çekilmiştir. Metnin kurgusu mesajları itibariyle Türkiye’nin tep-

lamaları, No: 118, 30 Haziran 2008. (Çevrimiçi), http://www.mfa.gov.tr/no_118-_akpm-sos-
yalist-grup-baskani-isvicreli-parlamenter-andreas-gross_un-raportorlugunu-yaptigi-_gokcea-
da-ve-bozcaada_-baslikl.tr.mfa, 11.4.2013.
41 Gross, 2008, pp. 7-11 (points 29-69).
42 Gross, 2008, p. 4 (points 3, 6, 7).
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kisi beklentisi kabul edilmiş olmakla birlikte, ön savunması ‘Türkiye’nin 
yararına olduğu’ ifadesiyle desteklenmiştir. Her ne kadar önceki hükümet 
dönemlerinde alınan kararların sorgulanması gibi bir amaç olmadığı ifade 
edilse de, alınan kararların ‘hata’ ve ‘ihlal’ olarak sunulması, metni kendi 
meşru zeminini hazırlamış duruma getirmektedir. Adaların ‘sorun yaşa-
nan ve ihlaller yapılan yerler’ olarak ön sunumu ve zaten bütünleşmeci 
düşüncedeki Avrupa zemininde bir korku ve endişe konusu olarak son 
yıllarda yükselen ‘milliyetçi refleksler ve politik güçler’ düzleminde ele alın-
ması, ancak bunun salt Türk tarafına ithaf edilmesi, AKPM’nin iknası için 
gerekli dilin kullanıldığı taktik bir söylem olarak okunabilir. Son olarak ve 
daha önemlisi ise, bu konunun Türkiye’nin Avrupa ile bütünleşmesi ala-
nına dahil edilmesidir. Avrupa yönelimi taraftarı politik güçlerle milliyetçi 
politik güçler arasındaki bir mücadeleden bahsedilmektedir. Adalardaki 
güvenlikçi yapının baştan milliyetçi reflekslere atfedilmiş olduğu okundu-
ğunda, Meclis parlamenterleri zaten bir ön kabulle metinde iddia edilen 
Avrupa yönelimi taraftarı politik güçlerin bu mücadelede galip gelmesini 
isteyeceklerdir. Dolayısıyla raporun ilerleyen kısımlarında yer verilen tüm 
sözde Türkiye’nin Gökçeada ve Bozcaada’da yaşanan ağır ihlallerini ve çö-
züm önerilerini kabul etmeleri, işten bile olmayacaktır. Metnin giriş bölü-
münün sunumu, tarafsızlık söylemiyle düzenlenmiş taraflı bir algı yönetimi 
örneğidir: Avrupa değerlerinin ihlali söylemi. Dolayısıyla yaklaşık on yıllık 
bir süreçte Gökçeada’nın (ve Bozcaada’nın) bir azınlık hakları ihlali alanı 
olarak yapılandırılması sürecinde, Gross’un bu raporunun AKPM’nce ka-
bul edilmiş olması, yani rızanın sağlanması, dönüm noktalarından biridir.

Rapor içeriği oldukça detaylı olduğundan tüm konuların burada ele 
alınması mümkün olmayacaktır. Ancak metnin ilerleyişi, Gross ve be-
raberindekilerin bir-iki günlük ziyaret kapsamında Gökçeada’da tek tek 
belirlemelerinin mümkün olmayacağı mesafelerdeki ve yerlerdeki özellik-
le mülkiyet taleplerini içermektedir. Gökçeada’nın köyleri birbirine uzak 
mesafede yer almakta, yerleşim ve tesis bazında bunlar arasında detay-
lı ve resmi bilgi alacak sürede ziyaretler düzenlemek, Gross’un ziyaret 
programı içinde mümkün değildir. Dolayısıyla bir ön hazırlıkla gidildiği, 
ancak bu hazırlığın sadece ve özellikle ada dışında yaşayan ve daha önce 
göç etmiş Rumlar’dan ve Yunan temsilcilerden alındığı, zaten rapor içinde 
zaman zaman ifade edilmiştir. Dolayısıyla rapor adalarda yaşayan halklar 
söylemini kullanırken, aslında kendisi tek bir etnik üzerinden Türkiye’nin 
egemenlik haklarını üstü örtülü şekilde sorgulamaktadır. Nihayetinde de 
bu konu Türkiye-Yunanistan arasında bir diyalogla çözümlenmesi gere-
ken bir konu olarak sunulurken, aynı zamanda Türkiye’nin Avrupa ku-
rumları nezdinde önlem alması istenen bir alan haline de getirilmiştir; 
Gökçeada (ve Bozcaada) Türkiye’nin Avrupa bütünleşmesi yolunda bir 
sorun alanı olarak yapılandırılmıştır. Sonuç bölümüne kadar ilerleyen 
süreçte, adaların Rum kültürünün yok olma tehdidi altında olması söyle-
mi, yavaş yavaş işletilmiş, sonuç bölümünde ise beka çağrışımlı bir ‘acil 
önlem’ gereği üzerinden tüm sorumluluk Türk yetkililere verilmiştir:
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“Eğer Gökçeada ve Bozcaada’nın iki-kültürlü karakteri yaşatılmak is-
teniyorsa, acil önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu konudaki başa-
rının anahtarı, yetkili Türk makamlarının elindedir: Şayet, bu iki Türk 
adasını Avrupalı ortaklar arasındaki açık görüşlü ve dürüst işbirliğinin 
neler başarabileceğini gösteren bir örnek haline getirmek istiyorlarsa, 
etnik kökenleri ne olursa olsun hala adaların tüm vatandaşlarının ya-
rarına gerçek bir kazan-kazan durumu yaratma fırsatına sahiptirler.”43

Ancak konu salt bir sorun çözümü üzerinden kurgulanmamış, bazı 
beklentiler de sonuç bölümünde ifade edilmiştir. Raporda belirtilen şekil-
de Türkiye’nin gerekli görülen önlemleri alması sonucunda, aslında bek-
lentinin de ne olduğu belirtilmiştir: Adadan göç etmiş olan ve hatta başka 
Rumlar’ın adaya yerleşmek üzere geri dönmesi, Türk vatandaşlığını kay-
betmiş olanların ve çocuklarının vatandaşlığı geri almaları. Verilmesi ge-
rektiği ifade edilen mesajda temel sorumluluğun Türk yetkililere verilmiş 
olması, aslında Avrupa’yla bütünleşmek isteniyorsa ‘verilmesi gereken bir 
mesaj’ olarak okunabilir: “Türk yetkililerin adalılara ve diasporaya gerçek-
ten bunu istediklerine dair açık bir siyasi mesaj vermeleri gereklidir… Si-
yasi mesaj, böylesi ortak bir projenin gerçekleştirilmesini amaçlayan somut 
bir önlemler paketiyle desteklenmelidir.”44 Görülmektedir ki, bu Rumları’ın 
adaya bir ‘geri dönüş projesi’ olarak kurgulanmaktadır. İlerleyen kısımlar-
da yer verilecek olan gelişmelerin kapsamı incelendiğinde, bahsedilen geri 
dönüş projesinin adımları olduğu daha net okunabilmektedir. Raporun 
sonuç bölümünde yer alan taleplere, ilerleyen kısımda ilgili karar metni 
kapsamında yer verilecektir.45

27 Haziran 2008’de Rapor’un karar eşliğinde kabul edilmesi, raporun 
içeriğinin onaylanması anlamına gelmektedir. Ancak göze çarpan ilk hu-
sus, rapor her ne kadar Yunanistan’la ilgili doğrudan ağır atıflar yap-
masa da, karar metnine AKPM’nin “Türkiye ile Yunanistan arasında son 
dönemde ekonomik ve kültürel ilişkilerdeki yükselen olumlu ivmeyi tak-
dirle karşıladığı” ifadesiyle başlamış olması, iki devlet arasındaki siyasi 
krizlerin sonuçlarından uzun süre muzdarip olmuş adaların halklarının 
böylesi bir raporun zeminini hazırlayan ziyaretlerin bu olumlu ilişkilerle 
mümkün olduğunu belirtmesidir (Murat Mercan ve Elsa Papademetriou 
ziyaretleri).46 Bu noktada, adalarla ilgili bu girişimin iki devletin ortak ka-
rarı olarak kabul edildiği görülmektedir. İki kültürlü karakteri korunan 
adalar söylemiyle, Türkiye ile Yunanistan arasında bir işbirliği modeli 
olarak sunulan Rapor’un önerileri, Türkiye açısından da ‘vatandaşlarının 
haklarına saygı’ göstergesi olarak sunulmaktadır.47 Ancak şu hususun 
unutulmaması gereklidir: Rapor’da ve Karar’da belirtilen diaspora etki-

43 Gross, 2008, p. 11 (point 70).
44 Gross, 2008, p. 11 (points 72, 73).
45 Gross, 2008, p. 12 (points 74, 81).
46 Resolution 1625 (2008), p. 1 (points 1, 2).
47 Resolution 1625 (2008), p. 1 (point 4).
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si,48 bu noktada vatandaşlık söyleminin resmi boyutta tekrar düşünülme-
sini gerekli kılmaktadır. Diasporik söylemlerin derecesinin siyasal baskı 
gücü oluşturma amacıyla kullanılması da mümkündür. Ayrıca adadan 
ayrılmış bir diasporanın da fonksiyonu olduğu belirtilirken, bu konunun 
salt Türkiye-Yunanistan arasında sunulması da çelişkilidir, çünkü ‘İmroz 
Rumları’ olarak kendilerini ifade edenler, özellikle topyekün Rum diaspo-
rasından ayrı bir söylemleri olduğunu da belirtmektedir.49 Bir başka göze 
çarpan konu ise, Türkiye’nin etnik Rum adalılara ve onların çocuklarına 
Rapor’da belirtildiği şekilde bir olumlu yaklaşımının, ‘Türkiye’nin Avru-
pa’nın iyi komşuluk değerlerini benimsemedeki istekliliğinin de mükemmel 
bir örneği olacağı’nın ifade edilmesidir. Bu yaklaşım, konunun, Türki-
ye’nin Avrupa’yla bütünleşme sürecine bağlanmış olduğunun bir başka 
okumasıdır. Özellikle AB’nin üyeleri arasında sınır konularında veya baş-
ka kapsamlarda sorunlar olmasını kabul etmeyeceği bilgisi, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’yle olan ilişkilerin müzakerelerin ilerlemesinde bağlayıcı bir 
şart haline getirilmesiyle, ilişkiler hafızasına yerleştirilmiştir.50 Dolayısıyla 
Gökçeada (ve Bozcaada’nın) bir başka sınırda yaşanan anlaşmazlık konu-
su halinde sunulmasında tek işaret edilen sorumlu, adaların günümüz 
egemeni ve henüz tam üye olmama dezavantajı olan Türkiye’dir.

Karar’da Türk yetkililerin yaptığı ‘jestler’den bahsedilmesinin ardın-
dan, bu jestler döneminde elde edilen olumlu ivmenin geliştirilmesi için, 
bu adaların iki kültürlü karakterinin korunması adına etnik Rum nüfu-
sun adalardan ayrılmasını önlemek, en azından kısmen geri dönüşü sağ-
lamak için, ‘acil önlemlerin’ alınması gerektiği ifade edilmekte ve ayrıntılı 
olarak bu önlemler sayılmaktadır. 

Alınması istenen önlemler, özetle:
- Gökçeada’da en az bir tane cemaat okulunun açılmasına izin verilmesi; 

48 Karar’ın 6. paragrafında bu durum tekrarlanmıştır: Binlerce Rum adalara dönmek ve hatta 
yerleşmek ve iş kurmak isteğindedir ve diaspora temsilcileri, adalarda yaşayanların nesnel 
sorunlarının üstesinden gelmelerinde büyük rol oynamaktadırlar. Resolution 1625 (2008), 
p. 1 (point 6).
49 Elif Babul, “Belonging to Imbros: Citizenship and Sovereignty in the Turkish Republic”, The Con-
ference on Nationalism, Society and Culture in post-Ottoman South East Europe, Oxford, St. Peter’s 
College, 2004, p. 6. (Çevrimiçi) http://www.sant.ox.ac.uk/esc/esc-lectures/babul.pdf, 12.4.2011. 
Babul’un, özellikle 1923 mübadelesinin dışında tutulan Gökçeada ve Bozcaada Rumları’nın kendi 
söylemleri üzerinden aidiyet yapılarını analiz ettiği bir başka çalışması için, bkz. Elif Babul, “İm-
roz’da Tanınma Siyasetleri: Ulusal Vatandaşlık, Yerel Aidiyet ve Toplumsal Hafıza”, İmroz Rumları, 
Gökçeada Üzerine, Der. Feryal Tansuğ, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2012, s. 228-255.
50 Ankara Anlaşması’nı GKRY dahil AB’nin 10 yeni üyesini kapsayacak şekilde genişleten bir 
Protokol’ün onaylanması aşamasında Türkiye aynı tarihte bir Deklarasyon yayınlayarak, Pro-
tokol’de belirtilen Kıbrıs Cumhuriyeti ifadesi ile Türkiye’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ni herhangi bir 
biçimde tanınması anlamına gelmediğini beyan etmiştir. AB ülkelerinin 11 Aralık 2006 tarihin-
de yapılan Genel İşler ve Dış İlişkiler Konseyi’nde aldıkları bir kararla, Türkiye bu Protokol’den 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirene dek 8 fasılda müzakerelerin açılmaması, ayrıca 
diğer fasılların da geçici olarak kapatılamayacağı karara bağlanmıştır. İlerleyen tarihlerde mü-
zakerelerin ilerleyebilmesi şartları, Ek Protokol’ün de ötesinde genişletilmiştir. GKRY Dışişleri 
Bakanı Kiprianu’nun açıklamasına göre, Türkiye ile müzakerelerde GKRY’nin ilave bazı fasılları 
daha engellemeye karar vermiştir. Ek Protokol ve Deklarasyon metni için, bkz. T.C. Dışişleri Ba-
kanlığı (Çevrimiçi) http://www.mfa.gov.tr/ek-protokol-ve-deklarasyon-metni.tr.mfa, 8.12.2014.
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- Artık kamulaştırılma amaçlarına uygun olmayan şekilde kullanılan 
kamulaştırılmış bina ve arazilerin eski sahiplerine geri verilmesi veya ve-
rilememesi durumunda adil tazminin sağlanması;

- Mazbut ilan edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yetkisine bırakıl-
mış olan binaların eski sahiplerine verilmesi;

- Cemaat ya da ailelere ait mülklerin uygun şekilde kayıt altına alınması; 
- Vatandaş olmayanların miras haklarını tasdik eden AİHM kararları-

nın, adalıların ve mirasçılarının tüm mevcut belirsiz ve gelecek davalara 
uygulanması;

- Adaların doğal ve kültürel mirasına verilen zararın giderilmesi;
- Geçmişte Türk vatandaşlıklarını kaybetmiş olanlara ve onların ço-

cuklarına vatandaşlığın tekrar verilmesi;
- Gökçeada-Bozcaada ve Gökçeada-Yunanistan arasında doğrudan de-

niz ulaşımının sağlanması;
- Hala etnik Rumlar’ın yaşadığı Gökçeada köylerinin altyapı imkanla-

rının geliştirilmesidir.51

Önerilerden özellikle doğal ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili öne-
rileri, sadece böylesi bir kapsamın değil, aslında Gökçeada’da (ve Bozca-
ada’da) yerleşik tüm vatandaşların üzerinde durduğu ve özen gösterilme-
si konusunda sivil toplum düzeyinde çabaların olduğu konulardır. Diğer 
konular ise idare düzeyinde bilinirliği daha yüksek olan, adalıların daha 
çok ‘iyi ilişkiler’ kapsamında değerlendirdikleri konulardır. Uluslararası 
düzeydeki yaptırım önerileri hakkındaki farkındalık düzeyi tartışmalıdır. 
Karar’a göre Türkiye’nin bu önlemleri alıp almadığı, sürekli takip edile-
cektir.52 Rapor’dan farklı olarak eklenen en önemli husus ise, Türkiye 
ve Yunanistan’ın, Lozan Barış Antlaşması’nda belirtilmiş azınlıklara ait 
konuların ikili temelde ele alınabileceği bir diyalog ve danışma mekaniz-
ması kurmaya davet edilmesidir. Lozan Barış Antlaşması’yla ilgili olarak 
önceki kısımlarda bahsedilen ‘özerk idare’ yapısıyla ilgili açık bir söylem 
olmamakla birlikte, bu davetin aslında belirtilen konuyla ilgili taleplere 
cevaben sunulduğunun ve konunun ikili zeminde gündeme getirilmesi 
imkanının yolunun açıldığının düşünülmesi mümkündür.53

İçerikleri itibariyle Gökçeada’nın bir azınlık sorun alanı olarak yapı-
landırılması sürecinde çok önemli iki metin olan Gross Raporu ve ilgili 
AKPM Kararı’nın konuyu getirdiği noktadan itibaren, 2008 ve sonrasında 
yaşanan gelişmeler daha bağlantılı olarak yorumlanabilecektir.

5. 2008 Sonrası Gelişmeler

Kasım 2008’de ilan edilen Türkiye İlerleme Raporu, azınlık hakları 
kapsamında Rum azınlığın eğitim ve mülkiyet haklarıyla ilgili sorunlarla 
karşılaşmaya devam ettiğini bildirdikten sonra, Gökçeada’yı (ve Bozca-

51 Resolution 1625 (2008), p. 1-2 (points 7-9).
52 Resolution 1625 (2008), p. 2 (points 10, 12).
53 Resolution 1625 (2008), p. 2 (point 11).
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ada’yı) ele alış tarzını değiştirmiş, sadece Gross Raporu’nu kabul eden 
AKPM Kararı’na atıfta bulunmuştur:

“Kararda, Türkiye ve Yunanistan arasındaki işbirliğine örnek teşkil et-
mek üzere, iki Türk adasının iki-kültürlü karakterinin korunması çağrı-
sında bulunulmaktadır. Kararda, ayrıca, Türk yetkililerinin, esasen Rum 
topluluğunun mimari mirasıyla ilgili olarak yaptığı olumlu jestleri göz 
önünde bulundurulmakta ve Türkiye bu ivmeyi özellikle eğitim ve mülki-
yet konularında ek önlemler alarak sürdürmeye davet edilmektedir.”54

Bu durum, konunun artık AKPM ile paralel şekilde ele alınacağının 
göstergesi olarak kabul edilebilir. 2008 sonrası süreçte eğitim ve mülki-
yetle ilgili gelişmeler, ilgili AB ve AKPM metinleriyle birlikte, kendi içinde 
ayrı ayrı değerlendirilecektir.

2009 yılındaki İlerleme Raporu’nda “Rum azınlık, Gökçeada ve Boz-
caada’da yaşayanlar da dâhil olmak üzere, eğitim ve mülkiyet hakları ile 
ilgili sorunlar yaşamaya devam etmektedir.”55 hatırlatmasıyla, konunun 
hala AB tarafından izlendiği görülmektedir. 2010 yılı raporunda ise Rum 
azınlığın eğitim ve mülkiyet haklarıyla ilgili sorunların devam ettiği belir-
tilmiş, genel olarak Türkiye’deki azınlık okullarının yönetiminin, uygula-
maya ilişkin bir düzenleme yapılmasını bekleyen bir sorun olduğu ifade 
edilmiştir. “Okullar, öğrenci sayısına (aynı azınlıktan olması şart koşularak 
kanun tarafından sınırlandırılmıştır) bağlı sürdürülebilirliğe ilişkin sorunla-
ra ilave olarak idari meseleler ve eğitime ilişkin sorunlar nedeniyle usule 
ilişkin zorluklarla ve kayıt, bütçe sorunları ve bürokratik sorunlarla karşı 
karşıyadır.”56 Öğrenci sayısına bağlı sınırlandırma konusunda, Gökçeada 
örneğinde aşağıda görüleceği gibi, çok ciddi şartlarla uygulamada kısıtla-
ma olmaksızın okulun hayata geçirilmesi söz konusu olacaktır.

2011 Raporu, bu sefer Bozcaada’dan bir örneğin uygulanmasıyla adala-
ra yer vermeye başlamıştır: “Türkiye, Mart 2011’de Gökçeada ve Bozcaada 
Piskoposlarının mülkiyet haklarını üzerlerine devretmek suretiyle, AİHM’nin 
Bozcaada Kimisis Theodokou Rum Ortodoks Kilisesi’nin mülkiyet haklarına 
ilişkin olarak verdiği Mart 2009 tarihli kararı uygulamıştır.”57 Rum azınlığın 

54 Avrupa Komisyonu, Türkiye 2008 İlerleme Raporu (COM (2008) 674), Brüksel (Gayri Resmi 
Tercüme), 5 Kasım 2008, s. 25.
55 Avrupa Komisyonu, Komisyon Tarafından Konsey’e ve Avrupa Parlamentosu’na Sunulan 
Bildirim Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2009-2010 (COM (2009) 533 final) Ekindeki 
Komisyon Çalışma Belgesi: 2009 Yılı Türkiye İlerleme Raporu, Brüksel, 14.10.2009, s. 28.
56 Avrupa Komisyonu, Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e Sunulan 
Bildirim Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2010-2011 (COM (2010) 660) Ekindeki Komis-
yon Çalışma Dokümanı: Türkiye 2010 Yılı İlerleme Raporu, Brüksel, 9.11.2010, s. 32.
57 Avrupa Komisyonu, Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e Sunulan 
Bildirim Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2011-2012 (COM (2011) 666) Ekindeki Komis-
yon Çalışma Dokümanı: Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu, Brüksel, 9.11.2011, s. 36. 2009’da 
AİHM’in verdiği bu kararın temeli, Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı’nın 
15 Ekim 2003 ve 20 Kasım 2003 tarihlerinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 34. mad-
desi uyarınca yapmış olduğu başvurulardır. Mahkeme bu başvuruları birleştirmiş, ardından 
Mart 2009’da Ek 1 no’lu Protokol’ün 1. maddesinin ihlal edildiğine hüküm vererek, Türkiye 
tarafından ihtilaf konusu taşınmazların tapu sicilde Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Orto-
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durumunun değişmediği, eğitime erişim ve Gökçeada ve Bozcaada’daki so-
runlar dahil olmak üzere, mülkiyet hakkı ile ilgili sorunlarla karşılaşılmaya 
devam ettiği, bu raporda da tekrarlanmıştır. Bir başka konu ise, Gökçea-
da’da açılması istenen okulla ilgilidir (“Gökçeada’daki okulun yeniden açıl-
ması ile ilgili karar hâlâ sonuçlanmamıştır.”)58 Aslında 1151 Sayılı Kanun’la 
yapılan ve hala yürürlükte olan düzenlemeyle, böyle bir okulun Gökçe-
ada’da ve Bozcaada’da açılması mümkün görülmemektedir.59 Kanun’un 
eğitimle ilgili 14. maddesiyle, adalarda eğitim şu şekilde düzenlenmiştir:

“Madde 14 - (Mülga: 5/2/1951 - 5713/1 md.; ihya: 16/7/1964 - 
502/1 md.)
Her iki adada maarif umur ve muamelatı, Maarif Teşkilatı Hakkındaki 
Kanun ile İlk Tedrisat Kanunu ahkamına tevfikan tensik ve idare olu-
nur. Tedrisat Türkçe, umumi, meccani ve ladinidir. Çocuklarına kendi 
dini ve lisanını öğrettirmek isteyen veliler ehliyeti Hükümetçe musad-
dak ve tedrisatı Hükümetin daimi teftişine tabi bulunmak ve masrafı 
kendileri tarafından tesviye edilmek şartı ile hususi bir hocaya, umu-
mi mektep binaları dahilinde tahsis edilecek dershanelerde program 
ve ders saatleri haricinde tayin olunacak bir saatte din ve lisan ders-
lerini okutabilirler…”

Ancak Gökçeada’da önceki yıllarda var olan Rum okullarından birinin 
açılmasıyla ilgili girişimler, adada ilkokul düzeyinde eğitim alacak yaşta 
yerleşik Rum asıllı çocuklar olmamasına rağmen başlamıştır. Konu, Ra-
por’da görüldüğü üzere 2011 itibariyle açık şekilde AB düzlemine taşın-
mıştır. 2012 İlerleme Raporu’nda da konu tekrar dile getirilmiş, “Gökçea-
da’daki okulun yeniden açılmasına yönelik karar hâlâ sonuçlanmamıştır.” 
şeklindeki ifadeyle, bu girişimler neticesinde yapılan okul açma başvu-
rusunun sonucunun da takip edilen konulardan biri haline geldiği de 
böylelikle beyan edilmiştir.60 Neticede, özellikle Rum azınlık derneklerinin 

doks Kilisesi Vakfı adına tescil edilmesine, tescilin yapılmaması durumunda, Vakıf’a 173.000 
Euro maddi tazminat ödenmesine karar vermiştir. Türkiye, Mart 2011’de mülkiyet hakları-
nı devrederek kararı uygulamıştır. Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı 
v. Turkey - 37646/03, 37665/03, 37992/03, 37993/03, 37996/03, 37998/03, 37999/03, 
38000/03, Judgement 6.10.2009, European Court of Human Rights: (Çevrimiçi) http://hu-
doc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{“itemid”: [“001-120547”]} 6.12.2014. (Kararın 
özet çevirisi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları Genel Müdür Yardımcı-
lığı tarafından yapılmıştır.)
58 Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu, s. 38.
59 25.6.1927 tarihli ve 1151 sayılı kanun 14. madde, önce 5.2.1951 tarihli ve 5713 sayılı 
Bozcaada ve İmroz Nahiyeleri’nin mahalli idareleri hakkındaki 1151 sayılı kanunun 14. mad-
desinin yürürlükten kaldırılması hakkında Kanun’la yürürlükten kaldırılmış (Resmi Gazete, 
sayı: 7732, tarih: 12.2.1951, s. 1), daha sonra 16.7.1964 tarihli ve 502 sayılı Bozcaada ve 
İmroz Nahiyeleri’nin mahalli idareleri hakkındaki 1151 sayılı kanunun 14. maddesinin yü-
rürlükten kaldırılması hakkında Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1151 sayılı kanunun 
14. maddesi, yeniden yürürlüğe konulmasına dair Kanun’la yeniden yürürlüğe konulmuştur 
(Resmi Gazete, sayı: 11761, tarih: 23.7.1964). Bu geri dönüş, o dönemki Kıbrıs meselesi ve 
Türk-Yunan ilişkileri bağlamında da değerlendirilmektedir.
60 Avrupa Komisyonu, Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e Sunulan 
Bildirim Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2012-2013 (COM (2012) 600) Ekindeki Komis-
yon Çalışma Dokümanı: Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu, Brüksel, 10.10.2012, s. 31.
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girişimleriyle 2012 yılının Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı’nın sözlü 
onayının alınmasıyla başlayan süreç sonunda, talebin 2013 Mart ayında 
Bakanlık tarafından kabul edilmesinin ardından, Eylül 2013’te okul açıl-
mıştır.61 Böylece 2013 itibariyle Türkiye’deki toplam 23 azınlık okulundan 
22’si İstanbul’da, bir tanesi de Gökçeada’da faaliyette bulunmaktadır. 
300 civarında Rum asıllı vatandaşın yaşadığı Gökçeada’da, eğitim alacak 
yaşta yerleşik çocuk bulunmadığından, 4 çocuk ve/veya ailelerinin adaya 
taşınması sağlanmıştır.62 Ardından 2014 yılında Rum Ortaokulu’nun açıl-
masıyla ilgili girişimler de sonuçlanmış, 2014-2015 eğitim-öğretim yılının 
başlangıcına bina hazırlıkları yetişmediği için, bu okul henüz açılmamış-
tır.63 Tüm bu gelişmeler sonucunda, 2013 İlerleme Raporu’nda Rum Azın-
lık Okulu’nun açıldığı bilgisine yerilmiş,64 dolayısıyla 2014 raporu doğru-
dan okullarla ilgili bir atıfta bulunmamıştır.

Okullar ilgili bu gelişmelerle birlikte, İlerleme Raporları’nda 1625 
(2008) sayılı AKPM kararının uygulanması gereği sürekli tekrarlanmaya 
devam edilmiştir (2012, 2013 ve 2014 İlerleme Raporları). 2013 Raporu’n-
da ayrıca AKPM’nin Ocak 2013’te bu kararın geciktirilmeden uygulan-
ması için Türkiye’ye yaptığı çağrıya yer verilmiştir.65 Bu noktada AKPM 
tarafından 2008 sonrası gelişmelere dönmek gereklidir. Bu tarihten iti-
baren 1625 (2008) sayılı karara atıflara ve uygulanması çağrısına değişik 
raporlarda ve kararlarda da rastlanmaktadır. Bu konuda üç ayrı ancak 
bağlantılı gelişme öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, Fransız Parla-
menter Michel Hunault’un Türkiye’deki gayri müslim azınlıkların ve Batı 
Trakya’daki Müslüman azınlığın insan hakları ve din özgürlüklerine iliş-
kin 2009 yılında hazırladığı rapor66 ve bu rapora ilişkin 1704 (2010) sayılı 

61 “Gökçeada’da 48 Yıl Sonra İlk Rum Okulu”, Milliyet, 12.1.2012. (Çevrimiçi) http://
dunya.mill iyet.com.tr/gokceada-da-48-yil-sonra-i lk-rumokulu/dunya/dunyade -
tay/12.01.2012/1487661/default.htm, 5.7.2012.
62 Konuyla ilgili ulusal basında yer alan bazı haberler için bkz. “Gökçeada’da Rum Okulunda 
İlk Zil Sesi”, Radikal, 15.9.2013. (Çevrimiçi) http://www.radikal.com.tr/turkiye/gokceada_
rum_okulunda_ilk_zil_sesi-1150912; “Gökçeada Rum Okulu’nda Ders Zili 49 Yıl Sonra Çal-
dı”, İhlas Haber Ajansı, 16.9.2013. (Çevrimiçi) http://www.iha.com.tr/gokceada-rum-okulun-
da-ders-zili-49-yil-sonra-caldi-egitim-299444; “Gökçeada’da Rum Okulu Tamam Öğrenci Yok”, 
Hürriyet Gündem, 30.3.2013. (Çevrimiçi) http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22928451.asp. 
63 Vercihan Ziflioğlu, “Gökçeada’ya Rum Ortaokulu”, Aljazeera Türk, 5 Mayıs 2014. (Çevrimiçi) 
http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/gokceadaya-rum-ortaokulu, 5.12.2014; “Gökçea-
da Rum İlkokulunda Öğrenci Sayısı 2’ye Düştü”, Zaman, 15 Eylül 2014. (Çevrimiçi) http://
www.zaman.com.tr/gundem_gokceada-rum-ilkokulunda-ogrenci-sayisi-2ye-dustu_2244349.
html, 5.12.2014; “Gökçeada Rum Ortaokulu Eğitim Yılına Yetişemedi”, Milliyet, 12 Eylül 2014 
(Çevrimiçi) http://www.milliyet.com.tr/gokceada-rum-ortaokulu-egitim-yilina-canakkale-yerel-
haber-378460/, 5.12.2014. 2014 eğitim yılında Rum İlkokulu’nda 2 öğrenci kalmış bulunmak-
tadır. Ortaokulun açılması mümkün olsaydı, sadece 1 öğrencisinin olacağı ifade edilmiştir.
64 Avrupa Komisyonu, Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosu’na ve Konsey’e Sunulan 
Bildirim Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 2013-2014 (COM (2013) 700) Ekindeki Komis-
yon Çalışma Dokümanı: Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, Brüksel, 16.10.2013, s. 62.
65 Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, s. 63.
66 Michel Hunault, “Freedom of religion and other human rights for non-Muslim minorities in 
Turkey and for the Muslim minority in Thrace (Eastern Greece)”, Committee on Legal Affair-
sand Human Rights Report, Doc. 11860, PACE, 21.4.2009. (Çevrimiçi) http://www.assembly.
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karardır. Karar’da Yunanistan ve Türkiye’ye yönelik çağrılarda yer verilen 
konulardan biri, 1625 (2008) sayılı Karar’ın Türkiye tarafından gecikmek-
sizin uygulanması olmuştur.67

İkincisi, yine Andreas Gross’un 2011’de Rodos ve Kos (İstanköy) ada-
larında yaşayan Türk yerleşimcilerin durumuna ilişkin olarak hazırladığı 
rapor ve 2012 yılında alınan Karar’dır. 6 Mayıs 2009 tarihinde Gross’la 
birlikte 16 Parlamenter konuyla ilgili bir önerge vermiştir.68 Önerge, Gök-
çeada ve Bozcaada raporuna değinerek, bu sefer de Yunanistan hakimi-
yetinde bulunan Rodos ve Kos (İstanköy) adalarında yaşayan Türk azın-
lığın durumunun 1967’den beri kötü gittiği, 1972’den beri Türkler’in ana 
dillerinde eğitim ve din özgürlüklerini yaşama olanaklarından mahrum 
olduğu, Gökçeada ve Bozcaada raporuna benzer bir raporun hazırlanması 
önerisini içermektedir. Duruma bakıldığında, Gross’un veya genel itiba-
riyle AKPM’nin 1625 (2008) sayılı karara gelen tepkilere bir denge getirme 
arayışı ya da Gross’un belirttiği Türkiye-Yunanistan işbirliğine bir daya-
nak daha oluşturulması için karşılıklılık ihtiyacını karşılamaya yönelik 
bir girişim olarak değerlendirilebilir. 23 Şubat 2011’de ilgili rapor kabul 
edilmiştir.69 Raporun başlangıcında, aslında asıl amacın ne olduğu Gross 
tarafından ifade edilmekte, Gökçeada ve Bozcaada raporunda ortaya ko-
nan Türkiye ile Yunanistan arasında bir işbirliği modeline hizmet etme 
niyeti ortaya konmaktadır. Çok detaylı olmayan raporda ulaşılan sonuçta, 
Rodos ve Kos adalarında yaşayan Türk kökenli yerleşiklerin durumunun 
memnuniyet verici olduğu, adaların kozmopolit yapısına yönelik politika-
lara uyumlu oldukları, sadece kendi dillerinde eğitim ve dini temsilciliğin 
statüsüne yönelik düzenlemelerle ilgili ihtiyaçların olduğu belirtilmekte-

coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=12681&lang=en, 7.11.2014. Bu raporun 
temelini iki önerge oluşturmaktadır ki, aslında Gökçeada ve Bozcaada için Torosyan’ın 2005 
yılında vermiş olduğu önergeden birkaç ay sonra ve birbirini takiben sunulmuşlardır: Kıb-
rıs Rum tarafından Christos Pourgourides öncülüğünde Türkiye’deki gayri müslimlerin din 
özgürlüğü ve diğer insan haklarına ilişkin durumları hakkındaki önerge ve ardından Türk 
Parlamenter Murat Mercan öncülüğünde Batı Trakya’daki Müslümanların durumuna ilişkin 
önerge. Christos Pourgourides and others: “Freedom of religion and other human rights for 
non-Muslim minorities in Turkey”, Motion for a Resolution, Doc. 10714, 6.10.2005. (Çevrimi-
çi) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11047&lan-
g=EN, 5.12.2014; Murat Mercan and others, “The plight of the Turkish Muslim Minority in 
Western Thrace, Greece”, Motion for a Resolution, Doc. 10724, 13.10.2005. (Çevrimiçi) http://
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=11058&lang=EN, 5.12.2014.
67 Resolution 1704 (2010) Freedom of religion and other human rights for non-Muslim mi-
norities in Turkey and for the Muslim minority in Thrace (eastern Greece), Parliamentary As-
sembly of the Council of Europe, 27 January 2010. (Çevrimiçi) http://www.assembly.coe.int/
nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileID=17807&lang=en, 10.12.2014. Karar’ın 19. mad-
desinde (19.15) Türk yetkililer 1625 (2008) sayılı Karar’ı acilen uygulamaya çağrılmaktadır.
68 Andreas Gross and others (Authors), “The situation of the Turkish minority in Rhodes (Rodos) 
and Kos (Istanköy)”, Motion for a Resolution, Doc. 11904, 6.5.2009. (Çevrimiçi) http://www.
assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=12176&lang=EN, 7.11.2014. 
Gross’la birlikte önergede imzası bulunan Parlamenterler arasında beş Türk üye bulunmaktadır.
69 Andreas Gross, “The situation of the inhabitants of Rhodes and Kos with a Turkish cultu-
ral background”, Committee on Legal Affairs and Human Rights Report, Doc. 12526, PACE, 
23.2.2011. (Çevrimiçi) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?-
FileID=12646&lang=en, 7.11.2014.
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dir. Rapor, Gökçeada ve Bozcaada benzeri eğitim ve din özgürlükleri söy-
lemine de yer vermekle birlikte, çok kültürlü adalar karakteri için adeta 
bir meşru zemin örneği olarak hazırlanmış gibi görünmektedir. Ayrıca ra-
porun ekinde, 1625 (2008) sayılı kararın önerilere ilişkin olarak Gökçeada 
ve Bozcaada’da yapılan uygulamaların izlenmesiyle ilgili bir bölüme de 
yer verilmiş, çoğu konuda ilerleme kaydedilmediği belirtilmiştir. Raporla 
ilgili alınan AKPM kararında, Rodos ve Kos’ta yaşayan Türk kökenli yerle-
şimcilerin ‘Yunan vatandaşı olmaktan ve adaların ekonomik kalkınmasına 
katkıda bulunmaktan gurur duydukları’ belirtilmiş, dolayısıyla Yunan hü-
kümetine, belirtilen eğitim ve din özgürlüğü konularında Türkiye’ye yapıl-
dığından daha hafif bir çağrıda bulunulmuştur.70

Üçüncüsü ise, 2013 İlerleme Raporu’nda da belirtilen AKPM’nin Ocak 
2013’te yaptığı 1625 (2008) sayılı Karar’ın Türkiye tarafından uygulanma-
sı çağrısıdır. Ancak şu husus belirtilmelidir ki, İlerleme Raporu’nda yer 
verilen bu çağrı bir AKPM kararı şeklinde değildir; bir önerge düzeyindedir 
ve AKPM’nde tartışmaya açılmamış, imzacı parlamenterleri bağlamakta-
dır. Bahsedilen önerge Yunan Parlamenter Theodora Bakoyannis öncülü-
ğünde 19 parlamenter tarafından 22 Ocak 2013’te verilmiştir.71 Önergede 
AKPM’nin kararın gecikmeksizin uygulaması, Rum azınlıkların mülkiyet 
haklarını iade etmesi ve Gökçeada ile Bozcaada’da yaşayan halkın ihtiyaç-
larını ele alması yönünde çağrıda bulunması önerisinde bulunulmuştur.

1625 (2008) sayılı Karar’la birlikte, 2012 İlerleme Raporu’ndan itibaren 
bir başka unsur daha devreye girmiştir: Avrupa Konseyi Venedik Komis-
yonu’nun mülkiyet haklarının korunması hakkındaki Mart 2010 tarihli 
tavsiyeleri. AB’nin son üç raporunda, 1625 (2008) sayılı AKPM Kararı’yla 
birlikte Venedik Komisyonu’nun tavsiyelerinin uygulanması da takip edi-
len bir konu haline gelmiştir.72 2012’den itibaren AB İlerleme Raporları’nda 
Venedik Komisyonu’nun 15 Mart 2010 tarihli “Türkiye’de Dini Cemaatlerin 
Hukuki Statüsü ile İstanbul Ortodoks Patrikliğinin ‘Ekümenik’ Sıfatını Kul-
lanma Hakkına Dair Görüş”üne de atıfta bulunularak,73 Gökçeada’yı (ve 

70 “Resolution 1867 (2012) The situation of the Greek citizens of Turkish descent in Rho-
des and Kos, Standing Committee-Parliamentary Assembly of the Council of Europe, 9 March 
2012. (Çevrimiçi) http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewPDF.asp?FileI-
D=18075&lang=en, 7.11.2014.”
71 Theodora Bakoyannis and others (Authors), “The implementation of Resolution 1625 (2008) 
on the Turkish islands Gökçeada (Imbros) and Bozcaada (Tenedos)”, Motion for a Resolution, 
Doc. 13104, 22.1.2013. (Çevrimiçi) http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewP-
DF.asp?FileID=19360&lang=en, 10.12.2014.
72 Türkiye 2012 Yılı İlerleme Raporu, s. 30; Türkiye 2013 Yılı İlerleme Raporu, s. 61; Avru-
pa Komisyonu, Komisyon Tarafından Avrupa Parlamentosuna, Konseye, Ekonomik ve Sosyal 
Komiteye ve Bölgeler Komitesine Sunulan Bildirim: Genişleme Stratejisi ve Başlıca Zorluklar 
2014-2015 (COM (2014) 700) Ekindeki Komisyon Çalışma Dokümanı: Türkiye 2014 Yılı İlerleme 
Raporu, Brüksel, 8.10.2014, s. 59.
73 Pieter van Dijk, Christoph Grabenwarter and Fredrik Sejersted (Commentators), European 
Commission For Democracy Through Law (Venıce Commıssıon) Opinion on the Legal Status of 
Religious Communities in Turkey and the Right of the Orthodox Patriarchate of Istanbul to Use 
the Adjective “Ecumenical”, Adopted by the Venice Commission at its 82nd Plenary Session 
(Venice, 12-13 March 2010), Opinion No. 535 / 2009, Strasbourg, 15 March 2010.
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Bozcaada’yı) da kapsayan dini cemaatlerin mülkiyet haklarına ilişkin ola-
rak bu Komisyon Görüşü’nün uygulanması talebinde bulunulmuştur.74 Bu 
doğrultuda, Gökçeada (ve Bozcaada) dahil olmak üzere, gayrimüslim azın-
lığa tüzel kişilik hakkı tanınması yolunda Türkiye’nin reform çalışmalarına 
devam etmesi, ilgili mevzuat değişikliği yapılana kadar da vakıflar ve der-
nekler kanunlarının azınlık gruplarının dini özgürlüklerden tam anlamıyla 
yararlanabilmelerini sağlayacak şekilde ‘yorumlanması’ istenmektedir.

Sonuç olarak görülmektedir ki, AB İlerleme Raporları’nda temelde eği-
tim ve mülkiyet hakkı kapsamında Gökçeada ve Bozcaada azınlık hak-
ları başlıklarında ayrıca ele alınmış, 2008 yılından itibaren 1625 (2008) 
sayılı AKPM Kararı’yla bütünleşik olarak gündemi yükseltilmiş, bu yol-
la Türkiye’ye karşı sergilenen ‘uygula ya da tam üyelik yolunda ilerleme 
gösterme’ yöntemiyle sağlanan gelişmeler sonucunda eğitim konusu gün-
demde bir nebze hafifletilmiş, ancak mülkiyet hakları konusunda ve diğer 
hususlarda gündemin sıcaklığı aynen korunmaya, AKPM ve AK Venedik 
Komisyonu rapor ve görüşleriyle desteklenerek devam edilmiştir. 1990’lı 
yıllarda başlayan, 2000’li yıllarda gelişen ve özellikle 2008 sonrasında yo-
ğunlaşan şekilde, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi nezdinde başlayan süreçte, AB İlerleme Raporları ve AKPM Rapor 
ve Kararları yoluyla Gökçeada, bir azınlık sorun alanı olarak yapılandırıl-
mıştır. Dolayısıyla Avrupa kurumlarının talepleri, Türkiye’nin AB üyeliği 
yolundaki macerasında bir başka aşılması gereken ‘sorun alanı’na yönelik 
olarak sunulurken, diğer yandan Lozan Antlaşması’nı Gökçeada (ve Boz-
caada) konusunda sürekli öne süren AB tam üyesi Yunanistan’ın çabala-
rını da, ister istemez, destekliyor bulunmaktadır. Çünkü Yunanistan için 
bu konu, sadece uluslararası insan hakları gündeminde tarafsız olarak 
savunulacak bir konu değil, daha önce değinildiği gibi, bir devlet olarak 
dış politikasında açıkça yer verdiği Türk-Yunan meselelerinden biridir.

6. Gelişmeler ve Olası Eksenler

Tüm bu metinler sürecinde yaşanan gelişmelerin somut yansımaları 
üzerinde, henüz bu sürecin yaşanıyor olması, bu iki küçük adanın Tür-
kiye gündeminde dahi çok öne çıkmıyor olması, AB gibi çok büyük bir 
oluşumla bu iki küçük adanın birlikte düşünülmemesi zafiyeti ve siyasal 
karar alıcıların olayı dış politika olarak değil, yetersiz düzeyde iç politika 
konusu olarak ele alması gibi nedenlerle durulmamaktadır. Her ne kadar 
Türk resmi politikasında Gökçeada ve Bozcaada Türk-Yunan ilişkilerinde 
bir mesele olarak yer almasa da, Yunanistan dış politikasında bir başlık 
olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla Yunanistan’ın bu konuda bir taraf 
olarak varlığı, görmezden gelinebilecek gibi değildir. Adalardan göç etmiş 

74 Venedik Komisyonu Görüşü, AKPM İzleme Komitesi Başkanı Serhiy Holovaty’nin 7 Nisan 
2009 tarihinde konuyla ilgili başvurusu üzerine hazırlanmıştır. Görüş’ün kapsamı iki temel 
konu çerçevesindedir: Türkiye’deki dini cemaatlerin hukuki statüsü ve İstanbul Ortodoks 
Patrikliği’nin ekümenik sıfatını kullanma hakkı. European Commission For Democracy Through 
Law (Venice Commission) Opinion, (points 105-110), p. 26-27.
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Rumlar’ın diasporik bir güç oluşturma ve taleplerini uluslararası plat-
formda sunabilmesinde de, Yunanistan ve Patrikhane faktörlerinin etkisi 
gözden kaçırılmamalıdır. Çalışma boyunca değerlendirilen tüm metinlere 
yol açan gelişmelerde ortaya konan söylemler (önergeler), hazırlanan du-
rum analizi de içeren raporlar ve alınan kararlar, belirli adımlarla birlikte 
değerlendirildiğinde, Gökçeada (ve Bozcaada) için daha farklı sonuçların 
beklenmesini de bir alternatif olarak karşımıza çıkarmaktadır. Gökçeada 
(ve Bozcaada’da) yaşamış/yaşayan Rum azınlığın eğitim ve mülkiyet hak-
larının korunması/iade edilmesinin ötesinde, yaşanan gelişmeler, iki ana 
eksene yönelik taleplere ve olası sonuçlara işaret etmektedir.

Bunlardan birincisi, Gökçeada’dan (ve Bozcaada’dan) göç ‘ettirildiği’ 
savunulan ancak büyük bölümünün geri dönmek istediği öne sürülen 
Rumlar’a yönelik bir ‘geri dönüş projesi’nin bir beklentiden çok, ‘zaten’ 
işletilmeye başlanmış olmasıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlıklarının 
geri verilmesi adımıyla sonuçlanması beklenen, özellikle Gross’un 2008 
raporundan anlaşılan bu talep, diasporik söylemlerde de görülmektedir. 
AB ve AKPM raporlarında talep edilen eğitim başlığı sonucunda, Rum il-
kokulunun yeniden açılması, olası proje için önemli bir adım olarak de-
ğerlendirilmektedir. Gökçeada’dan ayrılmış olan Rumlar’ın en etkili bir 
platformu olarak bilinen Atina’daki Gökçeadalılar (İmroz) Derneği Baş-
kanı Konstantinos Hristoforidis’in Gökçeada’da Rum ilkokulunun açılış 
sürecinde yaptığı açıklama, bir örnektir:

“…Bu, bazı insanlara artık Ada’da yaşama imkanını sunacak… He-
defimiz adada olan sadece 1 çocukla okulun açılması değil. Şimdiye 
kadar oraya gitmeyi düşünen ailelerin de artık bu imkanı kullanarak 
adaya tekrar yerleşebilmesi... Bizim de dernek olarak tek yapabileceği-
miz insanları bilgilendirmek, yüreklendirmek ve mümkün mertebe -Yu-
nanistan’daki çok zor ekonomik şartları biliyorsunuz- elimizden geldiği 
kadar destek sunmak. Yeniden bir hayat kurmaktan bahsediyoruz.”75

Dolayısıyla okulun açılışının, bir hakkın geri kazanılması amacından 
önce, Yunanistan’da son dönemde yaşanan ekonomik krize de vurgu ya-
pılarak, bir geri süreci için araçsallaştırılması söz konusudur. Yine aynı 
kapsamda Dernek Başkan Yardımcısı Stelyos Pulados da, ilkokulun açı-
lacak olması ve Yunanistan’daki ekonomik krizin adaya dönmeyi düşü-
nenleri harekete geçireceğine dikkat çekerek, benzer ifadeler kullanmıştır: 
“Bu kadar sene kapalı kalan bir okulun açılması gerçekten de bizim için 
çok büyük bir adım ve önemli bir gelişme… Okulun açılması beraberinde 
yeni imkanlar getirecek. Sizin de bildiğiniz gibi konjonktür de buna yardımcı 
oluyor.”76 Bu yaklaşım, Gross Raporu sürecinde öne çıkan isimlerden biri 

75 Hasan Hacı, “Yunanistan’da Yaşayan Gökçeadalı Rumlar, Adaya Dönmeyi Planlıyor 
(Özel)”, Atina, 16.2.2013. (Çevrimiçi) http://www.cihan.com.tr/caption/Yunanistan-da-yasa-
yan-Gokceadali-Rumlar-adaya-donmeyi-planliyor-Ozel-CHMTAxMTAyMi80, 15.12.2014.
76 Cihan Haber Ajansı, “a.g.m.”
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olan Yunan Parlamenter ve ayrıca derneğin onursal üyesi olan Elsa Papa-
demetriou’nun ifadelerinden görülebilmektedir: “Nihayet Gökçeadalı Türk-
ler için de Avrupa perspektifi olan bir temel atıldı. Gökçeadalı Türkiye vatan-
daşı Rumlar için de yeniden bir doğuş oldu. Umarım bugün Yunanistan’da 
olan çok sayıda Gökçeadalı Rum Türkiye vatandaşlığını yeniden geri alır.”77

Bu ifadelerin yanı sıra, Türk yetkililere iletilen talepler de zaten açıkça 
bu yöndedir. Çalışmanın önceki kısımlarında 2005 Nisan’ında dönemin 
Başbakanı’nın Gökçeada’yı ziyaretinde kendisine iletilen mektup benzeri 
bir başka mektup, 2012 yılındaki Gökçeada ziyareti sırasında dönemin 
Cumhurbaşkanı için hazırlanmıştır. Atina, Selanik, Güney Afrika, Avust-
ralya, ABD ve Almanya’daki İmroz derneklerinin başkanlarının imzasıyla 
yazılan mektupta, genel olarak Rum asıllı vatandaşlara yönelik mülkiyet 
hakkı taleplerinin yanı sıra, adadan ayrılmış olanlara bazı muafiyetlerle 
Türk vatandaşlığının geri verilmesi ve geri dönüp yerleşebilmeleri için ge-
rekli şartların oluşturulması talep edilmektedir. Mektubun başlangıcın-
daki ifadeler de ilginçtir:

“…Daha somut olarak, Sizden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm siyasi 
liderlerinden, Saygıdeğer Başbakanımız Erdoğan’ın da cesaretle kabul 
ettiği gibi, geçmişte yapılan hatalar yüzünden yurdunu terk etmek zo-
runda kalarak tüm dünyaya dağılmak zorunda kalan ancak Türk hükü-
metinin Rum vatandaşlarına yönelik geri dönme çağrısına hemen olumlu 
şekilde karşılık vererek tekrar adaya dönmeye başlayan Gökçeada (İm-
roz) Rum toplumunun insan ve vatandaşlık haklarının iade edilmesini is-
tiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının ve imzalamış olduğu uluslar 
arası sözleşmelerin çerçevesinde, vatanımızla olan bağlarımızın devam 
etmesini mümkün kılacak olan koşulların sağlanmasını istiyoruz…”78

Rum ilkokulunun açılması, ortaokul ve lisenin açılma çalışmalarının ya-
pılması, vakıf malları ve bireysel mülkiyetle ilgili iade çalışmalarının yapıl-
ması/beklenmesi gibi adımların yanı sıra, bir başka boyutta ekonomik faa-
liyetler kapsamında görülebilmektedir. Yunanistan’daki krizin Gökçeada’ya 
dönüşte bir gerekçe ya da başka bir ifadeyle fırsat olarak sunulması söz ko-
nusudur.79 Bununla birlikte, bir başka gelişme hayata geçirilen bir AB proje-
siyle ilgili faaliyetlerdir. Rum Vakıflarını Destekleme Derneği tarafından yü-
rütülen ‘Azınlık Vatandaşları-Eşit Vatandaşlar’ adlı AB projesi kapsamında, 

77 Cihan Haber Ajansı, “a.g.m.”
78 İmrozlular Derneği, İmroz Rum derneklerinin tümünü temsilen Cumhurbaşkanı Abdul-
lah Gül’e hitaben hazırlanan mektup, 28 Nisan 2012, Gökçeada. (Çevrimiçi) http://www.
imvrosisland.org/UserFiles/File/Ypomnima_AGul_280412/Enimerotiko_Ypomnima_Pros_
AGul_280412_Tr.pdf, 3.1.2015.
79 Sümeyra Tansel, “Adada 50 Yıl Sonra Rum Lisesi Açılıyor”, Taraf, 9 Mayıs 2014. (Çevrimiçi) 
http://arsiv.taraf.com.tr/haber-adada-50-yil-sonra-rum-lisesi-aciliyor-154073/, 26.12.2014. 
Habere göre, yapılan açıklamalarda kriz nedeniyle Yunanistan’dan adaya gelmek isteyen çok 
sayıda Rum’un adada okul olmadığı için dönemediği, ancak okul açıldığı için Atina’daki İm-
rozlular Derneği’ne çok sayıda başvuru yapıldığı belirtilmiştir: “Yunanistan’da yaşam çok pa-
halı. Bu insanların adada evleri var. Sağda solda kalmış ufak bahçeleri tarlaları var. Burada 
üretim yapmak istiyorlar.”
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tarım, hayvancılık ve turizm alanlarında alınabilecek hibe ve destekler ko-
nusunda Gökçeada’da bir seminer düzenlenmiştir. Katılımın yoğun olduğu 
seminerin bir yorumu, hali hazırda adada yaşayanların yanı sıra, tekrar ada-
ya yerleşmeyi düşünen Rumlar’ın ekonomik yaşama ilişkin olanak ve des-
tekler hakkında bilgi edinmesidir. Böylesi bir seminerin yapılması oldukça 
olağan olmakla birlikte, proje yürütücü dernek tarafından açıklanan amaç-
lar, konumuz itibariyle bağlantılı sonuçları desteklemektedir: “Tüm bunların 
ışığında, Rum Ortaokulu’nun hizmete açılamamasının ardından oluşan hayal 
kırıklığı ve yeni bir başlangıç için umutların kırıldığı bir dönemde bu tarz kol-
lektif çalışmaların memleketinde kalıp bir şeyler üretmek isteyen Rum halkı 
için cesaret verici yönüne bir kez daha atıfta bulunmak gerekmektedir...”80

2014 yılında bir başka etkin STK olan Gökçeada ve Bozcaada Araş-
tırmaları Derneği (Imbros and Tenedos Studies Association) tarafından 
Gökçeada Yer İsimleri Atlası’nın hazırlandığı haberi de gündeme gelmiştir. 
Yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya çıkan çalışmada, Gökçe-
ada’da tespit edilen 2400’den fazla yerin (Yunanca) eski ve yerel adlarının 
toplandığı, interaktif bir harita ile bu çalışmanın destekleneceği açıklan-
mıştır. Kendisi de Gökçeada’lı olan Patrik I. Bartholomeos’un tarih çalış-
maları için önemli olduğunu belirttiği bu çalışmayla ilgili olarak Dernek 
Başkanı Giorgos Xeinos’un açıklamaları da ilginçtir; yer isimleri harita-
larının folklor, tarih, dilbilim çalışmaları yapanlara faydalı olacağı gibi, 
çeşitli Avrupa kurumlarında Rum azınlığın taleplerinin savunulmasına 
destek vermek üzere, politikacılara da faydalı olacağını ifade etmiştir.81 
Dolayısıyla konuyla ilgili sivil toplum örgütlenmelerinin Avrupa kurumla-
rına yönelik ilgi ve yönelimi bir kez daha ortaya konmuş olmaktadır.

Bir başka aktör olarak kilisenin yaklaşımı da gözden kaçırılmamalıdır. 
Çünkü Gökçeada kilisesi, adanın gündemde yer verilen eğitim ve mülkiyet 
hakkı konularında ciddi bir role ve öneme sahiptir. Fener Rum Patrik-
hanesi’nin Türkiye’deki örgütlenmesinde İstanbul Başpiskoposluğu yanı 
sıra dört metropolitlik yer almaktadır ve biri Gökçeada ve Bozcaada Metro-
politliği’dir.82 Merkezi Gökçeada’da olan Metropolitlik, yaklaşık 600 yıllık 
kesintisiz faaliyetleriyle ada cemaati üstünde ciddi bir yönlendirici güce 
sahiptir ve eğitim konusunda ciddi bir önem atfedilmektedir.83 Gökçea-

80 Rum Vakıflarını Destekleme Derneği, “Derneğimiz ‘Azınlık Vatandaşları-Eşit Vatandaş-
lar’ AB programı çerçevesinde İmroz’da ‘Yerel Gelişim ve İş Olanakları’ konulu bir seminer 
düzenledi”, 25 Eylül 2014. (Çevrimiçi) http://www.rumvader.org/Page/1259/116/dernegi-
miz_azinlik_vatandaslariesit_vatandaslar_ab_programi_cercevesinde_imrozda_yerel_gelisim_
ve_is_olanaklari_konulu_bir_seminer__duzenledi.html, 3.1.2015.
81 Ioanna Zikakou, “Imbros Toponym Map With 2,400 Place Names”, Greek Reporter Europe, 
22 October 2014. (Çevrimiçi) http://eu.greekreporter.com/2014/10/22/imbros-toponym-map-
with-2400-place-names/, 15.12.2014.
82 Diğerleri Kadıköy, Tarabya ve Adalar Metropolitlikleri’dir. Daha önce Midilli Metropolitli-
ği’ne bağlı olan Bozcaada Kilisesi, 1925 yılında İmroz’a bağlanarak, bugünkü Gökçeada ve 
Bozcaada Metropolitliği oluşmuştur.
83 Meliton Karas, “İmroz’da Dini Hayat ve Kiliseler”, İmroz Rumları, Gökçeada Üzerine, Der. 
Feryal Tansuğ, Heyamola Yayınları, İstanbul, 2012, s. 50-55. 15. yüzyıla kadar değişen temsil 
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da’da beş kilise vakfının bulunması ve çok sayıda taşınmaza sahip olma-
ları, mülkiyet konusunda da kiliseyi aktif bir taraf haline getirmektedir. 
Bunların yanı sıra, Adaya yönelik gerek uluslararası siyasi ilginin gerekse 
dinsel/kültürel ilginin özellikle 1990’lardan başlayarak 2000’li yıllarda bu 
kadar yoğunlaşmasındaki en önemli etkenlerden birisi, Fener Rum Patriği 
I. Bartholomeos’un kendisidir. Gökçeada doğumlu ve ilköğretimi adada 
tamamlamış olan Patrik, Gökçeada’yla yakından ilgilidir. Doğduğu evin 
yenilenmesi ve adaya yaptığı ziyaretlerle sürekli cemaatle doğrudan iliş-
kiler kuran Patrik, uluslararası alanda da oldukça aktif yapısıyla da öne 
çıkmaktadır.84

7. Sonuç

Tüm bu gelişmeler ve açıklanan amaçlar, bir geri dönüş projesini ön-
görmeyi mümkün kılmaktadır. Ancak bir diğer uzak ama olası eksen söz 
konusudur ki, o da bir geri dönüş projesinin tamamlanmasıyla, Türki-
ye’nin Lozan Antlaşması ihlalleri iddiası ve uygulanmadığı ifade edilen 
özel yönetime ilişkin 1151 sayılı kanun düzenlemelerinin gündeme geti-
rilebilecek olmasıdır. Gökçeada (ve Bozcaada’da) özerk bir yönetimin ku-
rulması iddiasının Avrupa kurumları nezdinde meşru zemininin hazır-
lanması çabası, uzak ama ek bir olası eksen olarak hatırda tutulmalıdır. 
Gökçeada’nın, uluslararası siyasal platformlarda detaylı şekilde gözlem-
lendiğinin, uluslararası sözleşmeler ve kabuller temelinde birtakım izlen-
me ve raporlanma işlevlerinin Türkiye tarafından da kabul edildiğinin 
bilinmesi gereklidir. Dolayısıyla raporlara konu edilen hususların duru-
mu hakkında gerekli ve doğru bilginin iletilmesi, devletin üst çıkarlarının 
gözetilmesi, egemenlik alanı dahilindeki karar ve uygulamaların diplo-
matik lisanla ifade edilmesinde asıl iş ve sorumluluk, Türk yetkililerine 
düşmektedir.

Diaspora adı verilen ‘dış-ulusdaşlar’, geniş siyasal platformlarda kü-
çük toplulukları yüksek sesle temsil edebilmekte, o büyük platformları 
yönlendirebilmektedir. Türkiye’nin etnik olarak nitelendirilen ya da söz-
de etnik sorunlarının uluslararası platformlarda bugünkü şekliyle tartı-
şılmasında, bu dış grupların rolü gözden kaçırılmamalıdır. Türkiye’nin 
üzerine düşen rol, Gökçeada (ve Bozcaada) hakkındaki araştırmaları ve 

yapısından sonra, günümüze kadar sürekli Metropolitlik olarak kayıt altına girmiştir. Eğitim 
konusunda kilisenin rolü, özellikle adadaki Kutlumuş Manastırı’nda keşiş olan ve adanın eği-
tim sistemini geliştirmek için büyük çabalar gösterdiği belirtilen Kutlumuşlu Bartholomeos’un 
çalışmaları ve onu takiben İmrozlu Başpiskopos Nikiforos Glikas özelinde öne çıkmaktadır.
84 Patrik I. Bartholomeos, sadece dini bayramlar ve özel ayinler için değil, kişisel ziyaretler ve 
açılışlara katılmak için de sık sık Gökçeada’ya gitmektedir. Patrik’in ada ziyaretlerine önemli 
örnekler olarak; 2004 yılında doğduğu köyde açılan İmroz-Gökçeada Koruma, Yardımlaşma, 
Geliştirme ve Yaşatma Derneği’nin açılış töreni için bkz. “Patrik Paskalya İçin Gökçeada’da”, 
Vatan, 21.4.2013. (Çevrimiçi) http://haber.gazetevatan.com/patrik-paskalya-icin-gokcea-
dada/531983/1/gundem, 23.4.2013; Dini günlerle ilgili ziyaretleri için bkz. “Bartholomeos 
Gökçeada’da”, İhlas Haber Ajansı, 18.1.2012. (Çevrimiçi) http://www.iha.com.tr/bartholome-
os-gokceada-da-gundem-211061, 23.4.3013; “Gökçeada’da Paskalya Ayini”, Bianet, 6.5.2013. 
(Çevrimiçi) http://bianet.org/bianet/toplum/146389-gokceada-da-paskalya-ayini, 23.4.3013.
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durum analizini siyasal baskılardan uzak bir yapıda öncelikle kendisinin 
yapması, varsa sorunları ele alması ve hepsinden önemlisi güvenli, tutarlı 
kararlı ve egemen davranmasıdır. Ayrıca Gökçeada (ve dolayısıyla Boz-
caada) konusunda şu çalışmaları da yapmalıdır: Olası bir geri dönüş ve 
mülklerin iadesi sürecinde, adaya 1940’lardan itibaren iç göç yoluyla yer-
leşmiş tüm vatandaşların ilgili hakları analiz edilmeli ve geleceğe ilişkin 
raporlar hazırlanmalı; özellikle Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıs Cumhuri-
yeti adıyla AB üyeliğinden itibaren, AB içinde doğrudan sesini duyurmaya 
başlayan Rum diasporasının temsilcilerine karşılık, adada yaşayan Türk-
ler ve Rumlar’ın dini ve siyasi baskı olmaksızın görüşlerini dile getirmesi 
sağlanmalı; diplomatik düzeyde etkin bir çalışma başlatılmalı; bu konuda 
Türkiye’nin önüne konulan raporlar hukuksal dayanakları sağlam, pers-
pektifi çok yönlü ve içeriği dolu karşı raporlarla cevaplanmalıdır.
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Öz

Balkanların kanayan yarası olan Makedonya, özellikle 19. yüzyılın 
sonu ile 20. yüzyılın başlarında ihtilalci fikirlerin, çete savaşlarının ve 
büyük devletlerin adeta oyun sahası halini almıştır. Başta Bulgaristan 
olmak üzere Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın Makedonya’yı toprak-
larına katmak üzere giriştikleri mücadele Makedonya sorununun temelini 
oluşturmuştur. Bulgarlar tıpkı Girit örneğinde olduğu gibi Makedonya’da 
çete faaliyetleriyle önce Avrupa müdahalesinin geleceğine, sonra özerk bir 
idare ve ardından Doğu Rumeli’nin akıbetinin burada da tezahür edeceği-
ne inanıyorlardı. Kışkırtıcı saldırılardan biri Koçana’da gerçekleştirilmiştir. 
Sorumluların derhal yakalanıp cezalandırıldığı Koçana olayları, Balkan 
Savaşları’nın habercisi olmuştur.
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Abstract
The Patter of Balkan Wars: Kochana Events

Macedonia, where was the sore of Balkans, had been like a play-
ground of revolutionist ideas, gang and countries at the end of 19th century 
and at the beginning of 20th century. Especially conflict of Macedonia’s 
annexation by Bulgaria, Greece, Serbia and Montenegro was the basis of 
the Macedonian problem. Bulgarians believed that at first there would be 
European intervention following the committee activities then an autono-
mous authority and the fate of Macedonia would be same as happened 
previously in the East Rumelia as in the example Of Crete. One of the 
provocative attacks occurred in Kochana. The punishment of the responsi-
ble of Kochana events had been forerunner of Balkan Wars.

Keywords: Macedonia, Kochana, Bulgarian, Terror.
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Giriş

Osmanlı Devleti’nin Rumeli toprakları; Makedonya, Selanik, Manastır 
ve Kosova vilayetlerinden müteşekkildi. Bölgenin stratejik ve ekonomik 
bakımlardan önemli bir yerde bulunması Bulgaristan, Sırbistan ve Yuna-
nistan’ın aralarındaki mücadeleyi kızıştırmaktaydı. Ayrıca bölgenin farklı 
etnik unsurları barındırması da bu ülkelerin Rumeli vilayetleri toprakla-
rında hak taleplerini beraberinde getirmekteydi.1 1876’dan 1908’e kadar; 
Bulgar, Arnavut ve Makedonlar komite ve çetelerini Osmanlı ülkesi içine 
kurmuşlardı. Bu yıllarda (1876’dan 1908’e kadar) Rumeli toprakları ko-
mite ve çete üretmekteydi. Osmanlı Türkleri ve Araplar ise bu sürecin 
dışındaydılar. Makedonya, adeta Osmanlı Avrupası’ndaki Filistin idi.2

Makedonya’ya karşı en fazla ilgiyi nüfusun büyük çoğunluğunun ken-
dilerinde olduğunu ileri süren Bulgarlar göstermekteydi. Gerçeklik payı 
olmayan istatistikler düzenleyen Bulgarlar; Osmanlı Devleti, Rumlar ve 
Patrikhanece zulme maruz kaldıklarını iddia eden broşürler dağıtmak su-
retiyle Avrupa’da heyecana sebebiyet vermek istiyorlardı. Diğer taraftan 
Makedonya’daki tüm Bulgar köyleri komitelerin nüfuzuna girmekte, Bul-
gar evleri silah deposu haline getirilmekteydi. Genç Bulgar subaylarının 
komutasında Türk askerleri ile çatışmalara giren, komitelerin faaliyetle-
rine bir türlü son verilememekteydi. Makedonya’da okullar açan Bulgar-
lar; inançlarını, mezheplerini değiştirmişler, milliyetlerini muhafaza için 
mücadeleye başlamışlardı. Makedonya’da okula gidememiş çiftçilere gece 
ve pazar dersleri verilmekteydi. Pazar günleri ise bütün köylüler kilise-
lere gitmekteydi, komitelerin genel merkezlerince hazırlanmış hutbe ve 
konferans tarzı kitaplar papazlar tarafından din adına okutturulmakta, 
okullarda ise öğretmenler bu kitapları millet ve milliyet adına Bulgar ço-
cuklarına okutmaktaydı.3

1890’lı yıllardan itibaren Yunan, Bulgar ve Sırpların çetecilik ve tet-
hiş faaliyetlerine başlamasıyla Makedonya kaynamaya başlamıştı. 1897’e 
gelindiğinde Makedonya’da komiteler mağrifetiyle yapılan tethiş, soygun, 
adam kaçırma faaliyetleri büyük hız kazanmıştı. Dış devletlerin ilgisini çe-
kebilmek için yabancılar da kaçırılmakta, fidye parası ise Osmanlı Devle-
ti’nce karşılanmaktaydı. Bu tarihten sonra dış devletlerin özellikle de Avus-
turya ve Rusya’nın konu ile ilgilenmesi, sorunun uluslararası bir niteliğe 

1 1892’de Sırp ve Yunanlar, Bulgarlara karşı birleşme teşebbüsünde bulunmuştur. Amaçları 
Makedonya’da sadece Sırpların ve Yunanların varolduğu propagandasını yapmaktı. Fakat 
Makedonya’yı paylaşma konusunda anlaşamamışlardı. 1899’daki birleşme teşebbüsünün 
akamete uğramasının sebebi, 1897 Türk-Yunan Savaşı’nda ne Bulgarların ne Sırpların Yu-
nanları desteklememesidir. Üç devletin hiçbirinin diğerine tavize yanaşmaması Makedon-
ya’nın devamlı bir karışıklık içinde olmasını kolaylaştırmıştır. Bu konuda bkz. Fahir Armaoğ-
lu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarih (1789-1914), TTK, Ankara, 1997, s. 584-585.
2 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye’de Siyasal Partiler I, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1984,  
s. 510-511.
3 Mahmut Muhtar Paşa - Fazlı Necip, Rumeli’yi Neden Kaybettik, Örgün Yayınları, İstanbul, 
2007, s. 250-255.
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bürünmesine sebep olmuştu.4 Kosova Vilayeti’nin Koçana, Osmaniye, Ko-
çarin civarında, Selanik Vilayeti’nin merkez ve Serez Sancağı’nda ayaklan-
malar başgöstermişti. Demiryolları tahrip edilmekte, köprüler havaya uçu-
rulmakta, jandarmaya baskınlar tertip edilmekteydi. Bulgarlar Batı’nın 
dikkatini çekmek için daha çok Batılılara ait kurumlara yönelik bombalı 
sabotaj eylemlerinde bulunmaktaydı. Nitekim bu amaçla Selanik Osmanlı 
Bankası ile havagazı deposu dinamitlenmişti. 1903’te Selanik Limanı’n-
daki Guadalquivir Ticaret Gemisi’ne Bulgar komitacılardan biri bombalı 
saldırı düzenlemişti. Fransızlara ait bir ticaret gemisine bombalı saldırı Av-
rupa kamuoyunda şaşkınlığa sebep olmuştu. Daha evvel de Fransız şir-
ketlerine karşı bu tarz girişimlerin olması, Batılılar için müdahale ve baskı 
aracı olmuştur. İstanbul’daki elçilikler olayların bir an evvel son bulup, 
Hristiyanların ise zarar görmemesi için Babıâli’ye notalar vermekteydi.5

Bulgarlar civar vilayetlerden gelen göçmenlerden eşkiya çeteleri oluş-
turmakta ve bunları modern silahlarla donatmaktaydı. Rumeli’ye gönderi-
len bu çeteler Makedonya’nın asayişini bozup, Müslüman ve Rum ahalinin 
imhası için uygun zamanı beklemekteydi. Saldırı ve tahriklerin önlenmesi 
için, halkın bizzat bunlara mukabele etmeleri yasaklanmış ayrıca bu işin, 
inzibat kuvvetleri eliyle yapılmasına özellikle özen gösterilmesine dikkat 
edilmiştir. Ele geçirilen eşkiyaya kötü muamele yapıldığı hakkında biz-
zat İngiltere ve Avusturya-Macaristan elçilerinin Babıali’ye gelerek, hükü-
metin dikkatini çekmeleri ise, eşkiya ile yapılan mücadelenin diplomatik 
boyutuydu. Bulgar komitalarının Müslüman ahaliyi mukabeleye mecbur 
etmek, sonra da Müslümanların taarruzuna uğradıkları feryatlarıyla Av-
rupa’nın dikkatlerini çekmek, merhametlerini tahrik ile müdahalelerini 
sağlamak için İslam ahaliye karşı terörist eylemlere giriştikleri artık Girit 
ve Ermeni olaylarından da bilinen bir taktik idi. Bu yüzden çetelerin belir-
dikleri yerde süratle tenkil edilmeleri, bu işin ise muhakkak surette asker 
ve jandarma eliyle yapılması ve de ahaliden hiçbir ferdin böyle bir işte kul-
lanılmamasına dikkat edilmesi, Avrupa müdahalesine kapı aralamamak 
için, ilgili makamlar sıkça uyarılmıştır. Alınan bu gibi tedbirlerdeki isabet, 
İngiliz parlementosunun Babıali’nin aldığı önlemleri karşısında, müdaha-
leden vazgeçme kararı almasıyla da anlaşılmaktaydı.6

7 Aralık 1911’de İştib’de Bulgar komitacıların çarşı ortasındaki cami-
nin merdiven altına yerleştirdikleri bombanın infilakı neticesi; yirmi altı 
Müslüman, bir Musevi, bir Bulgar’ın ölmüş ve birçok yaralanma vakası 

4 Tarihte Türk Bulgar İlişkileri, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayın-
ları, Ankara, 2004, s. 73. II. Meşrutiyet’in ilanıyla Makedonya’da kurulan meşrutiyet kluple-
rinde her millet kendi milli programının tatbiki yoluna gitmekteydi. Bkz. Yusuf Hamza, “1908-
1912 Yılları Arasında Makedonya’da Kurulan Ayrılıkçı Örgütler ve Osmanlı-Balkan-Doğu 
Federasyonu Kurma İddiası”, Türk Dünyası Araştırmaları, Sayı: 75, Aralık, 1991, s. 47-67.
5 Tahsin Uzer, Makedonya Eşkıyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, TTK, Ankara, 1979,  s. 
154-156; Sacit Kutlu, Didâr-ı Hürriyet Kartpostallarla II. Meşrutiyet, Bilgi Üniversitesi Yayın-
ları, İstanbul, 2004, s. 89-90.
6 Kemal Beydilli, “II. Abdülhamid Devrinde Makedonya Mes’elesi’ne Dair”, Osmanlı Araştırma-
ları, IX, İstanbul, 1989, s. 16.
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ortaya çıkmıştı. Olayın failinin Bulgarlar olduğu zannına kapılan Müslü-
man ve Yahudilerin de katıldığı Bulgarlar arasında çıkan mukatele so-
nucu ölü ve yaralı sayısı artmıştır. Bunun üzerine bölgede geçici olarak 
idare-i örfiye ilanına gidilmiştir. Olayın duyulması Batı kamuoyunda ise 
aksi yorumlara neden olmuştur.7 1913 Mart ayında İştib, Kratova, Koça-
na bölgelerindeki ahalinin çeteler tarafından tazyiki arttığından Osmanlı 
Dahiliye Nezareti bölgeye bir teftiş heyeti gönderme ve mevcut jandarma-
nın sayısının arttırılması kararı almıştı.8 Bu makalemizde İştib olayların-
dan birkaç ay sonra Koçana’da yine Bulgar komitacılar tarafından patlatı-
lan bombaların akabinde Osmanlı Devleti’nin faaliyetlerine, patlamaların 
Bulgar ve Avrupa kamuoyundaki yansımalarına değinilecektir.

Koçana Olaylarından Önce Bölgede Genel Durum

Adeta bir barut fıçısını andıran Makedonya’da olaylar durmaksızın de-
vam etmekteydi. 1911 yılında Bulgar komitelerinin İştib, Koçana, Rado-
vişte ve Osmaniye Kazaları’nda uygun fırsatı bulur bulmaz bölgeyi kan 
gölüne çevirecekleri fiili hareketlerinden anlaşılmaktaydı. Vilayette yeni 
teşkil edilen jandarma seyyar taburundan mümkün olduğu kadar her ka-
zaya müfreze sevk edilmiş ise de alınan tedbirin olası olayların önünü 
alamayacağı yapılan araştırmalardan anlaşılmıştı. Kosova Valisi Mazhar 
Bey, Manastır Kolordu Kumandanlığı’na gönderdiği telgrafında adı geçen 
kazaların her birinde birçok tabur bulundurulmasını dayanak görerek, 
eşkıyanın ihtilal çıkarmasının önlenmesi, ahali arasında huzur ve güven 
ortamının tesisi için kazaların belli bölgelere ayrılmasını, kumandanları 
başlarında olduğu halde her taburdan birer bölük askerin kaza kaymaka-
mıyla müzakere edilerek, belli noktalarda sabit kuvvet olarak bulundurul-
masını, bu bölüklerin görev sahaları dahilinde sürekli arama ve inzibatla 
uğraşmalarını ve de bu kuvvetlerin levazımlarını tedarik edecek bir kuvve-
tinde hazırlanmasını salık vermekteydi. Mazhar Bey’e göre, ileri sürdüğü 
mülahazalar hızla pratiğe dökülmedikçe asayişin sağlanması imkansızdı.9 
İstanbul’dan gönderilen cevabi yazıda ise Mazhar Bey’in söz ettiği usu-
lün 1319 senesindeki olaylar üzerine uygulamaya, -hatta Meşrutiyet’in 
yeniden ilanına kadar genişletilerek- konulduğunu, fakat bu usulün fay-
dalarından çok zararlarının görülmesi üzerine terk edildiği, kuvvetlerin 
bölüklere ayrılmasının orduyu zayıflatacağı -asli görevlerini yapamaya-
cakları- gerekçesiyle nizamiye kuvvetlerinin eşkıya takip işlerinden ve 
asayişten kurtarılması için seyyar jandarmaların vücuda getirilmesine 
çalışıldığı, memleketin hariçten bir tecavüze maruz kaldığı taktirde elde 
toplu askeri kuvvetlere ihtiyaç duyulduğu, kolordu mıntıkası dahilindeki 
Koçana, İştib kazaları dahilindeki askeri kuvvetlerin herhangi bir ihtilal 

7 İhsan Burak Birecikli, “İştib Vukuatı 1911: Bulgar Çetecilerin Çarşı Camii’ne Bombalı Sal-
dırısı”, Uluslararası Balkan Sempozyumu 5-7 Ekim 1912, Ed. Süleyman Seydi, Isparta, 2012, 
s. 239-241.
8 BOA, BEO, 4007/300523.
9 BOA, DH, SYS, 81-1/213, lef 1.
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hareketini bastırmaya yeterli olduğu, zaten lazım gelen yerlere gereken 
kuvvetlerin gönderildiği bildirilmiştir.10

1912 Temmuz ayı başında; İştib ve havalisinde, Koçana, Radovişte, 
Köprüce Kazaları’nda Bulgar komitesi tarafından genel bir ihtilal hazırlı-
ğında bulundukları haber alınmıştır. Komitelerin, İştib’in Leskoviçe, Ye-
niköy Karyelerini merkez yaparak bomba ve dinamitleri Karyalak İstasya-
nu’yla diğer kazalara yakın istasyonlardan tüccar eşyası görünümünde 
sandıkların içerisinde Selanik yoluyla sevk edecekleri, ardından tüm Ma-
kedonya’da genel bir ihtilal hazırlığına girişecekleri istihbaratı Vali Maz-
har Bey’e ulaşmıştı.11

Bulgar ihtilal komitesi Koçana ve civarında uzun bir süredir icra et-
tiği tahriklere rağmen gerek, Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki va-
tandaşlık bağlarını kesmeyi, gerekse Hristiyan vatandaşlara karşı takip 
ettiği siyasetle onları devletten soğutmayı başaramamıştı. Müslüman ve 
Hristiyan ahalinin hep birlikte, birbirlerine karşı samimiyetle hareket 
ettiğini gören Bulgar ihtilal komitesi, her iki ahalinin devletle bağlarını 
çözmek için Sofya’da toplanan kongrede birtakım kararlar almıştı. Pre-
pol Karyesi’nde 200 lira kıymetinde zahire ambarını yakan Bulgar ihti-
lal komitesi, bu suretle Müslüman ahaliden mal ve canlarının emniyette 
olacağını ihsas ettirmiştir. Komite Bulgar unsurunu ihtilale hazırlamak 
amacıyla Koçana ve civar kazalar ahalisininin 8.000’ini toplayarak satın 
aldıkları silahları Bulgar unsuruna dağıtmak teşebbüsünde bulunmuştu. 
Bu amaçla mezhep ayrımı yapmaksızın tüm Hristiyan önde gelenlerine 
Kosova Vilayeti Bulgar ihtilal komitesi mührü ve Todor Aleksandrof im-
zasıyla birtakım tehdit mektupları dağıtılmıştır. Mektuplarda, para talep 
edilmekte, belirlenen müddet zarfında, istenen meblağın verilmediği tak-
dirde halktan meblağın iki mislinin talep edileceği; aksi halde halk sert 
cezalarla yüzleşeceği yolundaki haberlerin alınması üzerine, tahkikata 
devam edilmiştir. Tehdit mektupları alanların can ve mallarının korun-
ması yolunda alınan etkili tedbirler üzerine, komite bu konuda amacına 
ulaşamamış ise de mektup sahiplerinden sadece birinin, Bulgar komitesi 
tarafından kasaba dışındaki değirmeni yakılmış ve kiracısı öldürülmüş-
tür. 1912 Temmuz ayı başında Bulgar ihtilal komitesinin Koçana kazası 
ve diğer bölgelerdeki Hristiyanlar üzerindeki tazyiki artmıştır. Ahalinin 
kendi aşarını kendisinin iltizam etmesi, aksi takdirde arazileri üstlenecek 
mültezimlerin öldürüleceğinin haber alınması üzerine alınan tedbirlere 
rağmen, birçok Hristiyan, Bulgar komitesinin istediği gibi hareket etmişti. 
15 Temmuz’a kadar Bulgar ihtilal komitesinin bir ihtilal hazırlığı içinde 
olduğu istihbaratının gelmesi üzerine, derhal mevki kumandanı, sabit ve 
seyyar jandarma kumandanları, polis komiserleri toplanarak muhtemel 
bir olayda -çeşitli mıntıkalara askerlerin yerleştirilmesi, ahalinin birbirine 
saldırısının önlenmesi, sabit jandarmanın hükümet binaları ve hapisha-

10 BOA, DH, SYS, 81-1/213, lef 3.
11 BOA, DH, SYS, 81-1/273.
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neyi koruması- alınacak tedbirler görüşülmüştü.12 Osmanlı’nın düşündü-
ğü tüm tedbilere rağmen, Koçana olayları önlenememiştir.

Koçana Çarşısı’nda Bombaların Patlaması

1 Ağustos 1912 saat üçte tereke ve yemiş pazarlarında beşer dakika 
arayla iki bomba patlatılmıştır. İlk gelen haberlerde olayda beş Müslü-
man, iki Musevi, otuz sekiz Bulgar olmak üzere kırk beş kişi ölmüştür. 
Müslümanlardan biri patlamalar esnasında bir Bulgar tarafından öldü-
rülmüş ve katili de yakalanmıştır. Patlamaların ardından yaralananların 
sayısı ise -ekserisi hafif olmak üzere- yirmi Müslüman, 160 Bulgar olmak 
üzere 180 kişiydi. İştib’den gönderilen bir heyet tarafından yaralıların 
tedavisine başlanmış, ağır yaralılar ise hastane haline dönüştürülen bir 
haneye yatırılmıştır. Patlamalar genelde yoğun olarak Bulgar vatandaşla-
rının bulunduğu pazarlarda vukua gelmiş ve Bulgarların kayıpları daha 
fazla olmuştur. O civarda oturan Müslüman ahalinin ise bir düğünden 
dolayı civardaki köylerden birinde bulunmaları sebebiyle kayıpları azdı. 
Kaymakamlığın verdiği bilgiye göre, olay esnasında Koçana halkı itidalini 
korumuştur. Olayın failleri hakkında araştırma başlamış ve yakalanan-
ların sorgulamasına geçilmiştir.13 Kosova Vilayeti’nden gelen 3 Ağustos 
tarihli yazıda ise ölü sayısının kırk yediye ulaştığı, bunlardan on dokuz 
Bulgarla, beş Müslüman ve iki Musevi’nin bombadan etkilenerek vefat et-
tikleri, on beş Bulgar’ın darp, dört Bulgarla bir Müslüman’ın çeşitli suret-
te yaralanmak suretiyle öldürüldükleri, bir Bulgar’ın bombanın tesiriyle 
öldüğü ortaya çıkmıştır.14

Koçana Çarşısı’nda patlayan bombadan ölen ve yaralananların çoklu-
ğu dikkate alındığında bunun sadece bombanın tesiriyle vukua gelmediği-
ne ihtimal verilmekteydi. Bu yüzden Babıâli, Kosova Vilayeti’nden sağlıklı 
bilgi alma yoluna gitmişti. Şayet ahali arasında bir mukatele meydana gel-
mişse merkez vilayetten bir tahkik heyetinin gönderilmesi tebliğ edilmiştir.  
Bulgar komitesince konulduğundan şüphelenilen bombadan dolayı bir-
kaç kişi şüpheli sıfatıyla yakalanmıştır. İştib’de geçen yılda aynı minvalde 
vukua gelen olay üzerine süratle gidildiğinden zarar en aza indirgenmişti. 
Bu yüzden olay mahalline vilayet istinaf mahkemesi müdde-i umumisi, 
jandarma alay kumandanı, merkez kaymakamı ile görevlendirilecek diğer 
memurlarla, yeterli olmadığı takdirde civar kazalardan jandarmanın vakit 
geçirmeksizin Koçana’ya gönderilmesi ve olayın gerçekleştirilme şekli ve 
de failleri hakkında kanunen gerekli adli tahkikatın yapılmasına; hangi 
milletten olursa olsun faillerin yakalanmasına, ahali arasındaki olası bir 
çatışmanın önüne geçilmesine girişilmiş ve gönderilecek heyetin tahkikatı 
sonucu ortaya çıkacak sonuçların İstanbul’a bildirilmesinde özen gösteril-
mesi, heyetin icra edeceği tahkikata fevkalade bir tarafsızlık ve hakkani-

12 BOA, DH, SYS, 98/3, lef 48/1.
13 BOA, BEO, 4070/305205, lef 1.
14 BOA, BEO, 4074/305528.
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yet gösterip yar ve ağyarın eleştirilerini berteraf etmelerine önem atfedildi-
ğinden 5 Ağustos 1912’de teşkil edilen heyete Selanik İstinaf Mahkemesi 
üyelerinden Layoçef Efendi’nin dahil edilmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca, 
yaralananlardan tedaviye ihtiyaç duyanlar için gerek merkez, gerekse ci-
var vilayetlerden doktor ve cerrahların süratle buraya gönderilmesi için 
seferber olunmuştu. Bulgar ekserahının Vodina Kazası’ndan bir tabip ile 
İstanbul’dan bir cerrah gönderilmesi için yaptığı yardım teklifi Babıâli’ce 
uygun görülmüş ve gereken yazışmalar Kosova Vilayeti’yle yapılmıştır.15

6 Ağustos’ta Babıâli, Koçana olayları esnasında vuku bulan darp, ya-
ralama, hırsızlık gibi cürümlerin bir kısmının asker tarafından işlendiği 
yolundaki şikayetler üzerine gönderilen tahkik heyetine, İştip Nizamiye 
Fırkası’ndan bir askerin katılması uygun görülmüştür.16

9 Ağustos 1912’de Seyyar Jandarma Bölüğü Kumandanlığı’nın Da-
hiliye Nezareti’ne gönderdiği yazıda, gelen birçok istihbarat raporundan 
bomba atılacağının haber alındığı bildirilmekteydi. Askeri erkanın da bil-
dirildiği istihbarat raporundan hareket edilerek gerekli inzibati tedbirler 
alınmıştı. Kalabalık olması dolayısıyla önce yemiş pazarı yirmi dakika 
sonra da tereke pazarında patlayan bombalar birçok insan ve hayvan te-
lef olmuştu. Yazıda bombanın patlamasından sonra ayaktakımından bazı 
kişilerin ellerindeki sopaları ellerinden alındığı, askerlerin ise pazarda 
gördükleri Hristiyanları zannı sıfatıyla karakola götürülürken korunma-
larına dikkat sarf edildiği ve yanlarında jandarma bölük kumandanının 
da olduğu, asla bir darp olayına mahal verilmediği, kasaba meydanındaki 
sergilerin korumaya alındığı, açık kalan dükkanların mal sahipleri tara-
fından kapatıldığı, sahipsiz olanların tıpkı sergiler gibi başlarına nöbetçi 
koyularak korumaya alındığı, ahalinin heyecanının yatıştırılarak asayi-
şin iade edildiği bildirilmekteydi.17 Yine 9 Ağustos’ta polis komiserliğince 
gönderilen yazıda patlamanın ardından yaralıların tedavisine hızla baş-
landığı, herhangi bir müessif olaya meydan vermemek için ahalinin tek 
tek hanelerine gönderildiği; kargaşalık esnasında gerek asker gerekse bir 
kısım ahali tarafından karşılıklı darp olayı vukua gelmişse de olaylara 
karışanların hemen tespit edilemediği, bununla beraber olayların vakit 
geçirilmeksizin önünün alındığı vurgulanmaktaydı.18

Koçana Kaymakamı Hadi Bey’in 11 Ağustos’ta gönderdiği yazıda ise 
ilk bombanın patlamasının ardından mevki kumandanlığına asker gön-
derilmesi için haber verildiği, bu esnada ahalinin ayak takımından beş-on 
kişi ile başlarında subayları bulunmadığı halde izinli olarak çarşıdaki on 
kadar asker ellerine geçirdikleri sopalarla oradaki Hristiyanların üzerine 
saldırı teşebbüsünde bulunduklarının görülmesi üzerine, askerlerin el-
lerindeki sopaları alınmış ve heyecanları yatıştırılmıştır. Tam bu esnada 

15 BOA, DH.SYS, 98/3, lef 18; BEO, 4072/305364.
16 BOA, BEO, 4070/305245.
17 BOA, DH.SYS, 98/3, lef 56.
18 BOA, DH.SYS, 98/3, lef 57.
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tereke pazarında diğer bombanın patlatılması üzerine yaralı ve aralarında 
ölülerinde bulunduğu otuz kadar kişinin olay yerinde yattığı görülmüş-
tür. İzdiham anında Müslüman ve Hristiyanların kaçtıkları anda, askerler 
kaçmakta olan Hristiyanları olayın failleri zannederek zorla karakola sevk 
etmekte olduklarının görülmesi üzerine gerek ahali, gerekse izinli askerler 
ellerindeki sopaları kullanmak istemişlerse de engellenmişlerdir. Olay ye-
rine gelen jandarma, Hristiyan ahaliyi koruma altına almıştır. Ayrıca jan-
darma, dükkanlara, hanlara saklanan ahaliyi, sergi ve satış için bekleyen 
hayvanları da koruma altına almıştır. Askerlerin hareketleri engellenmiş 
ise de başlarında subay bulunmayan efradın kasabada bulunması uygun 
görülmediğinden, derhal kışlaya varılarak durum mevki kumandanına bil-
dirilmişti. Maktullerin meydanda kalması halkın heyecanının arttıracağın-
dan bunların belediye tarafından mabetlerine nakledilirken, diğer taraftan 
asker tarafından hükümet konağıyla polis karakoluna yollanmış olanlar 
tahliye edilmiş, yaralıların ise mevcut doktorlarca tedavisine başlanmış-
tır. Yaralı sayısının fazlalığından dolayı İştib’den telefonla iki doktor, bir 
cerrah ve bir eczacıdan oluşan sıhhi heyet çağrılmış, ağır yaralılar için bir 
han kiralanmak suretiyle kullanılmaya başlanmıştı. Olayın başladığı es-
nada alınan tedbirlere rağmen çarşı ve pazarda açık kalan mahallerde bazı 
eşyaların çalınması vukua gelmiş ise de bazı Hristiyanların iddia ettikleri 
gibi yüzlerce liranın çalındığı yolundaki rivayet mübalaadan ibaretti.

Hadi Bey, ağır yaralanıp vefat edenlerle beraber beşi Müslüman, ikisi 
Musevi, otuz sekizi Bulgar olmak üzere kırk beşe varan ölüler içinde bazı 
Bulgarların ölüm sebebini, ayak takımından bazıları ve ihtilal olduğunu 
zannıyla izinli askerlerin ellerine geçirdikleri sopaların darbesiyle muhte-
mel görmekte ise de yapılacak olan tahkikatın sonunda gerçeğin ortaya 
çıkacağını bildirmekteydi. Maktullerden bir Müslüman ile bir Bulgar’ın 
kurşunla öldürüldükleri ortaya çıkmış ve her ikisinin katilleri yakalan-
mıştır. Yaralı sayısı ise ekserisi hafif olmak üzere otuzu Müslüman, 160’ı 
Bulgar olmak üzere 190 kişiydi. Ölen Müslümanların tamamı ve Bulgar-
lar’ın kırk kadarı bombaların patlamasından ve kalanların bir kısmı sopa 
ve de başka darbelerden yaralandıkları anlaşılmıştır. Hristiyan yaralıların 
büyük kısmı faillerini teşhis edememekte, teşhis edilenlere ise tam bir 
tarafsızlıkla kanuni kovuşturma başlatılmıştı. Müslüman ahalinin ayak 
takımından birkaçı hariç çoğunluğu itidallerini muhafaza etmişlerdi. Bir 
ihtilalin fitilini ateşlemek, Müslümanları heyecanlandırmak için patlatılan 
bombaların her şeye rağmen Bulgar komitecilerinin beklediği hedefe ulaş-
madığını ifade eden Hadi Bey, bazı gazetelerin mübalağalı yayınlarının 
tekzib edilmesini salık vermiştir.19 Koçana olaylarının Avrupa nezdinde 
kötü tesire sebep olduğu açıktı. 21 Ağustos’ta Dahiliye Nezareti’ne gönder-
diği yazıda Kosova Valisi Galip Bey, gerçeklerin ortaya çıkarılarak duruma 
göre tekzibe gidilmesini elzem olarak görmekteydi. Ona göre, tahkik heye-
tinin raporu ve müsveddeleri gelmeden harekete geçilmeli, olaylar üzerine 

19 BOA, DH.SYS, 98/3, lef 48/1; BOA, BEO, 4070/305203.
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Bulgarların söylemleri ortadayken hemen tekzip yoluna gidilmeliydi. Ay-
rıca, ölüm ve yaralama suçlarını işleyenler hakkındaki tahkikat ve deka-
nuni takibatın adilane, tarafsız bir surette yapıldığı ortaya konulmalıydı.20

Bu arada görevlerini ifada gevşeklik gösterdikleri anlaşılan mahalli sabit 
ve seyyar jandarma kumandanı, polis komiserleri ile askerler için acilen yer-
leri değiştirilmek suretiyle, haklarında kanuni kovuşturma başlatılmıştır.21

8 Eylül 1912’de Bulgar Eksarahı Yosef Efendi, Adliye ve Mezahip Neza-
reti’ne bir mektup göndermiştir. Mektubunda Eksarah Yosef Efendi, Bul-
gar Ortodoks Milleti’ne karşı cinayetlerin dayanılmaz bir hal aldığını, bu 
durumun meşrutiyetle uygun düşmediğinden huzurun sağlanması için 
gereken tedbirlerin alınması gerekirken göz ardı edildiği ve İştip olayında 
olayların önünün alınamadığı beyan edilmekteydi. İştip olayları sırasın-
da da gönderdiği yazıda bu gibi elim hadiselerin devlete verdiği maddi ve 
manevi zararları hatırlatan Eksarah, sanat ve ticaretle uğraşan Bulgarla-
rın can, mal ve ırzlarından emin olacakları ümidinde olduğu bir noktada 
Kosova Vilayeti’nin Koçana Kasabası’ndaki esef verici olaydan ötürü aha-
linin korkudan kaçmaya başlaması üzerine kışlalarda dinlenmekte olan 
Osmanlı askerlerinden bazıları kasabanın içerisini tuttuklarını, kaçan 
Bulgarlara bıçak, kurşun, sopa ile katl ve darp edilmeye başlanıldığını, 
bununla yetinilmeyerek dükkanların-mekanların kapılarının kırılarak 
içeridekilerin bazılarının içeride bazılarının dışarıda katl veya yaralan-
dıklarını ileri sürmekteydi. İki saat kadar devam eden olaylar esnasında 
Eksarah’a göre, kırk yedi kişi ölmüş, 217 kişi yaralanmış, doktorlar ta-
rafından maktul ve yaralılar üzerinde yapılan tahkikat neticesinde beşi 
Müslüman, ikisi Musevi, on üçü Bulgar olmak üzere yirmi kişi maktul ve 
yaralı olduğu halde geriye kalanların tamamının Bulgar olup, bunların 
asker ve polisler tarafından katl veya yaralandığı, üzerlerindeki para-sa-
at gibi kıymetli eşyaların gasp edildiğini ileri sürmekteydi. Söylediklerine 
kanıt olarak Eksarah Efendi, dövülmek suretiyle yaralanan Bulgarların 
ifadelerini ön plana sürmekteydi. Kendisi de olayların sorumlusu olarak, 
görevleri tüm Osmanlı tebaasının can ve mallarını güvence altına almak 
olan asker ve polisleri görmekte, daha evvelki İştip olayındaki uyarılarının 
dikkate alınmadığını vurgulamaktaydı. Koçana olaylarının Bulgar mille-
tini umutsuzluğa düşürdüğünü, Bulgar kamuoyunda kötü tesire sebep 
olduğunu, aynı zamanda olayın Osmanlı menfaatlerini haleldar ettiğini 
söyleyen Eksarah Efendi, bu tarz olayların tekerrürüne meydan verilme-
mesini, diğerlerine ibret olmak için vazifelerini ihmal ile kıtale, yağmaya 
sebebiyet vermiş ve görevlerini kötüye kullanmaktan ötürü devleti ve de 
Osmanlı milletini büyük tehlikeye atan askeri ve mülki memurların va-
kit geçirilmeksizin şiddetle cezalandırılmasını, ayrıca bu gibi mutaassıp 
memurların istihdam edilmemelerini, maktul ve yaralıların mağduriyetle-
rinin giderilmesi için gerekli maddi yardımın yapılmasını, bu suretle he-

20 BOA, BEO, 4075/305558.
21 BOA, BEO, 4077/305751.
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yecan içinde olan ruhani dairesindeki tüm Bulgarların tatmin ve teskin 
edilmesini istemiştir.22

Kievskaya Misl Gazetesi’nin savaş muhabiri olarak Balkan Savaşları’nı 
izlemekle görevlendirilecek olan Leon Trotsky, anılarında Rus gazetelerinde 
Balkan ittifakının İştip ve Koçana’daki ölümlerin bir neticesi olarak görüldü-
ğünü kaydetmekteydi. Koçana olaylarını ise kendisi şu şekilde anlatmaktaydı:

“Koçana katliamı, Makedon ihtilalci organizasyonunun dinamit siya-
setine kanlı bir karşılıktı ve çaresizlikten doğan bu siyasette sistemin 
kurucu bir unsuru haline gelmişti… Bulgaristan’daki Makedonyalılar, 
çizgilerini büyük bir enerjiyle savundular. Onların hakkını yememek 
için, enerjinin kendilerinden hiç de eksik bulunmayan birşey olduğu-
nu belirtelim. İnsanlar diyor ki, mesele, sonunda yine ültimatomlara 
başvurularak çözüldü…”23

Balkan Savaşları sırasında Leon Trotsky, Hristo Matov adında bir Ma-
kedon ihtilalci lideriyle mülakat yapmıştır. Hristo Matov, Trotsky’e şunları 
aktarmıştı: “Eylemlerimizle İştip ve Koçana’da yapılan katliamları kışkırttı-
ğımız, provoke ettiğimiz suçlaması bize yöneltiliyor. Söz konusu katliamlar 
gerçekten bugünkü savaşı başlatan son darbe olmuştur…”24

Koçana’da Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ortaya çıkan kıtal ola-
yı; Bulgar, Sırp, Karadağ ve Yunan hükümetlerinin, Babıâli’ye ültimatom 
vermelerine, Makedonya ve Trakya Hristiyanlarının koruyucusu kesilme-
lerine ve de o bölgeler için kendi himayeleri altında özerklik istemelerini 
beraberinde getirmişti.25

Koçana’da Örfi İdare Kurulması

Koçana olaylarından sonra dahi bölge ahalisine karşı Bulgar eşkıya-
sının saldırıları devam etmiştir. 18 Ağustos’ta Koçana’daki belde müftü-
lerinden Muhammed Efendi’nin Dahiliye Nezareti’ne gelen dilekçesinde, 
evlerinden dışarı çıkamayacak hale gelen bölge ahalisinin mal, can ve ırz-
larının tehlikede bulunduğundan, yeterli miktarda askerin bölgeye gönde-
rilmesi gereği dikkat çekiciydi.26

Bomba hadisesinden sonra Bulgar köylüleri komitenin tenbihleriyle 
pazara gelmedikleri gibi, pazara odun-kömür bile getirmemekte, Müslü-
manların pirinçlerini dahi Harman etmemeleri yolunda tehdit edilmekte, 
hatta bu tehditler şiddetli darp halini almaktaydı. Büyük kısmı Hristiyan 
olan pirinç işçilerinin salıverilenleri ise iş yapmaya yanaşmamakta ve bu 

22 BOA, DH.SYS, 98/3, lef 76/2.
23 Leon Trotsky, Balkan Savaşları, Arba Yayınları, İstanbul, 1995, s. 266.
24 L. Trotsky, Balkan Savaşları, s. 278. Trotsky, hatıratının ilerleyen sayfalarında İştib ve 
Koçana’dan söz ederken, “İştip ve Koçana, Bulgar Makedon ihtilalcilerin provakasyon taktikle-
riyle, ilk kurtuluş savaşının çıkmasına yol açan Türk katliamlarının meydana gelmesini sağla-
dıkları bu iki yer” cümleleri dikkat çekiciydi. Bkz. aynı eser, s. 419.
25 Abdullah Paşa’nın Balkan Savaşı Hatıratı ve Mahmut Muhtar Paşa’nın Cevabı, (Çev. Hülya 
Toker, Sema Demirtaş), Alfa Yayınları, İstanbul, 2012, s. 316.
26 BOA, BEO, 4073/305471.
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durum komitecilerin cüretini arttırmaktaydı. Koçana Kaymakamlığı bu 
yüzden bölgeye süratle askeri kuvvetlerin sevki, akabinde örfi idare kurul-
masını ve Divan-ı Harbin teşkiliyle işe başlattırılmasını istemiştir.27

Kosova Vilayeti’nden alınan telgraflar, Meclis-i Vükela’nın gündemine 
gelmiştir. Vekillerin 25 Ağustos 1912’deki müzakeresi sonucunda, Ru-
meli’nin ihtiyaç duyulan yerlerinde gerektiği zaman ve olayın öneminden  
Koçana’da hemen örfi idare kurulmasına -sıkıyönetim-, olaya karışanla-
rın Divan-ı Harbi Örfi’de -sıkıyönetim mahkemesi- yargılanması için Har-
biye ve Dahiliye Nezaretlerinin bilgilendirilmesine, hadisede maktul ve 
yaralılardan yardıma muhtaç olanların ailelerine güvenilir bir heyet eliyle 
dağıtılmak üzere masarifi gayri melhuza tertibinden -olağanüstü gider-
ler- 1.000 liranın Kosova Vilayeti’ne gönderilmesi karar verilmiştir.28 11 
Ağustos’ta Meclis-i Vükela’da alınan kararla Koçana’da atılan bombadan 
dolayı kimsesiz kalanların iaşesi için 5.000 kuruşun mesarif-i gayri mel-
huza tertibinden gönderilmesine karar verilmiştir.29 Daha sonra Kosava 
Vilayeti’nden alınan telgraf üzerine,30 28 Ağustos tarihinde Meclis-i Vüke-
la’da infilak esnasında yaralananların tedavisi için 5.000 kuruşun daha 
gönderilmesine karar verilmiştir.31

29 Ağustos’ta Harbiye Nezareti’ne gönderilen yazıda olaylardan dolayı 
tahkikata başlanılmasına ve olaylara karışanların yargılanması için sıkı-
yönetim mahkemesinin hızla teşkiline ve de Tahkik Heyeti Başkanlığı’na 
I. Ordu Redif Müfettişi Şükrü Bey’in tayinine karar verilmiştir.32 Fakat 
alınan karara rağmen Kosova’dan Miralay Galip Bey’in gönderdiği 2 Eylül 
tarihli yazıda, henüz Koçana’da ne bir sıkıyönetim mahkemesi kurulmuş, 
ne de sıkıyönetim ilan edilmişti. Hatta gazetelerin yayınları üzerine Bul-
gar Hükümeti, konsolosuna müracaatla Sıkıyönetim Mahkemesi’nin kim-
lerden oluştuğunu sormuş, bunun üzerine hükümete, askeri cenahtan 
tayin edilmesi gerekli azalardan henüz bilgi gelmediği cevabı verilmiştir. 
Gecikmenin kötü sonuçlara gebe olacağının altını çizen Galip Bey, gerekli 
işlemlerin hızlandırılmasını talep etmiştir.33

Olayların Bulgar Kamuoyuna Etkisi

Meyhane, kahvehane ve sokaklarda daha doğrusu Bulgaristan’ın her 
tarafında savaştan bahsedildiği haberleri gelmeye başlamıştı. Bazı Bul-
gar gazeteleri savaşın bir an evvel başlamasını arzulamaktaydı. Tirajlarını 
artırma gayreti içinde olan gazeteler, Türkiye’ye savaş ilanı için büyük 

27 BOA, DH.SYS, 98/3, lef 2. Aynı günlerde Üsküp’ten giden Marşandiz treninde hattın 208. 
km, 500. metresinde bir patlatılan bomba kayıplar yaşanmısına sebep olmuştur. Olay hak-
kında soruşturma başlatılmıştı. Bkz. BOA, DH.SYS, 98/3, lef 5.
28 BOA, MV, 168/23; BOA, BEO, 4077/305751.
29 BOA, MV, 167/72.
30 BOA, BEO, 4077/305708.
31 BOA, MV, 168/13.
32 BOA, BEO, 4078/305820.
33 BOA, BEO, 4079/305919.
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fırsatın yakalandığını iddiasındaydı. Çünkü Osmanlı Ordusu’nda tefrika 
hüküm sürdüğünden Bulgar ordularının hücumuna Türkiye’de karşı ko-
yacak bir kuvvet mevcut değildi. Gazeteler, iktidardaki Geşof Fırkası’nı ya 
Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmesini ya da iktidarı bırakması doğrultu-
sunda kışkırtmaktaydı. Gazetelerin rivayetine göre, Makedonya komite-
lerinin teşebbüsü üzerine yapılan toplantıda Bulgar siyasileri hazır bulu-
narak Türkiye aleyhine nutuklar atmışlardı. Nihayet hali hazırdaki ayın 
31. günü Sofya ve diğer vilayetlerde mitingler yapılarak Türkiye’ye savaş 
ilanının Sofya Hükümeti’nden talep etmeğe karar vermişlerdi. 13 Ağustos 
1912’de yapılacak mitingde kiliselerde çanların çaldığı esnada bayrakla-
rın yarıya indirilmesi kararlaştırılmıştı. Bulgar Hariciye Nezareti’nin ver-
diği bilgilere göre, olaylarda 100 ölü ve 200’ü aşan yaralama vakası var-
dı. Bulgar Sağlık Bakanlığı olayın olduğu mahalle doktorunun da olduğu 
bir heyet göndermeğe karar vermişti. Bulgar gazeteleri insani vazifelerle 
yola çıkacak olan heyetin çalışmasına, Osmanlı idarecilerinin bu durumu 
yabancı müdahalesi addederek izin verip vermeyeceğini tartışmaktaydı. 
Nitekim, Osmanlı kabinesinin heyete izin vermemesi ve Bulgar Hüküme-
ti’nin girişimden vazgeçmesi üzerine muhalif gazeteler hükümete şiddetle 
saldırıyorlardı. Bulgaristan’da ortaya çıkan heyecan otuz yıldan beri hiç 
bu kadar olgunlaşmamıştı. Bulgar gazetelerine göre, tüm Bulgar halkı 
savaş ilanına gidilmesi taraftarıydı. Makedonya muhacirlerinin başkan-
larının teşvikiyle bazı siyasilerle beraber gazete müdürlerinin de katıldığı 
toplantılar hemen her gün yapılmaktaydı. Toplantılarda alenen savaş iste-
mi ön plandaydı. İktidardaki hükümetin üyeleri de kesin bir hareket yapıl-
masını daha az şiddette istemekteydiler. Bununla beraber İstanbul’a gelen 
haberlerde Bulgar kabinesi itidali elden bırakmamakta ve şark meselesini 
çözümlemek için zamanı müsaid görmemekteydi. İstanbul’da ise meselenin 
dostane surette çözümlenmesi için teşebbüsler başlamıştı. Diğer taraftan 
basına Makedonya Demiryolları’na bomba koyulduğu haberleri gelmektey-
di. Bu durum Makedonya dâhili komitesi tarafından Avrupa başkentlerine 
özel bir görevle gönderilen iki öğretmenin dönüşünün akabinde kararlaş-
tırılan ihtilal programının pratiğe döküldüğünün ispatıydı. Devam edeceği 
aşikâr olan olaylara karşı Osmanlı Devleti olayları tenkile karar verse de 
olayların daha tehlikeli boyutlara ulaşacağı tahmin edilmekteydi.34

Bulgar Ekserahı’nın Adliye Nezareti’ne yaptığı müracaat üzerine Ko-
çana’ya tahkikat için Kosova Valisi Galip Paşa ile Kosova Merkez Kay-
makamı’ndan, Jandarma Kumandanı’ndan ve Selanik İstinaf Mahkeme-
si Azası’ndan Liyoçef Efendi’den mürekkeb bir heyet gönderileceği haber 
alınmıştır. Bulgar sefiri de Babıâli nezdinde teşebbüste bulunmuştur. 
Ayrıca ekserahhane bir tabib heyeti gönderilmesine karar vermişti. Bul-

34 Selanik’te 30 Temmuz’da can kaybının yaşanmadığı iki bomba patlaması sonucu Avusturya 
Postane Dairesi’nde hafif çaplı maddi zarar meydana gelmişti. Bkz. İkdam, 30 Temmuz 1328. 
Bombaların patlaması Bulgarlarda bir öfke patlamasına sebep olmuştu. Osmanlıların Bulgar-
ları silahsızlandırma girişimlerinden sonuç çıkmamıştır. Bkz. Richard C. Hall, Balkan Savaş-
ları Birinci Dünya Savaşı’nın Provası, (Çev. Tanju Akad), Homer Kitabevi, İstanbul, 2003, s. 18.
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gar komitesine atfedilen Koçana Hadisesi Bulgaristan’da büyük heyeca-
na sebep olmuştu. Köprülü’de de bir bombanın patlamadan bulunması, 
olayın vehametini gözler önüne sermekteydi. Bulgarları katliam etmekle 
Bulgaristan’da heyecana sebebiyete vermeye ve Bulgaristan’ı müdahaleye 
mecbur eylemeye çalışıyor. Vakanın bu derece önem kazanmasına sebep, 
Türkiye’nin dâhili mecranlarıdır. Bulgar Hükümeti, Koçana hadisesi do-
layısıyla heyecana gelen kamuyonu teskin için her ne kadar müşkülat 
görse de statükoyu korumak için mesleğinden vazgeçmeyecektir. Viyalet 
siyasi mahfillerince Koçana Hadisesi’nin hiçbir netice vermeyeceği fikri 
mevcuttu. Bulgar Hükümeti, Osmanlı Hükümeti’nin buhranlı zamanla-
rında istifade etmeğe teşebbüs etmeyeceğini beyan eyledi. Bu beyanat Ba-
tılı büyük devletler kabineleri tarafından tasdik edilmiştir. Osmanlı Hü-
kümeti Bulgar Hükümeti ile dostane ilişkilerini sürdürme niyetindeydi. 
Diğer taraftan Sofya’da basın, Koçana olayının faillerini şiddetle takbih 
etmekteydi. Hükümet memurları Köprülü’de üç bomba daha bulmuştu. 
Ustrumca Kazası’na bağlı Sular Karyesi’nde dört Rum’un kimliği belirsiz 
Bulgarlarca katledildiği bildirilmekteydi.35

Bulgar milliyetçileri savaş çığlıkları atmaya başlamıştı. Bunlara göre, 
Bulgar askerleri hemen Rilo ve Rodop Dağları’nı aşıp Makedonya ve Tür-
kiye vadilerine inmeli ve oralarda Türklere haddini bildirip, Makedonya’yı 
Türk boyunduruğundan kurtarmalıydı. Sadece neşriyatla yetinmeyen Bul-
gar milliyetçileri, kamuoyunu yönlendirmek için ve halkı Türkiye ile savaşa 
teşvik için mitingler düzenlemekteydi. Bulgar milliyetçileri Koçana hadise-
sini 1876’da Bulgar İhtilali esnasındaki Batak ve Otlakköy’deki ölümlerle 
kıyaslayarak Makedonya kurtuluşuna bir başlangıç teşkil edecek zannına 
kapılmışlardı. Zira Bulgarlar, Türkiye’nin dâhili durumunu inceleyerek za-
fiyet durumunu görmüş ve Bulgarlar tarafından yapılacak bir hücumu gö-
ğüsleyemeyecek bir hale gelindiğine inanmıştı. Bulgar milliyetçileri Koçana 
Hadisesi’ni milli hislerinin tezahürüne vesile görmekteydi. Bulgaristan’da 
muhalefet Koçana Hadisesi’ni kullanmak suretiyle kabineye hücum et-
mekte ve particilik hırsıyla memleketlerini savaşa sokmak için ellerinden 
geleni yapmaktaydı. Geşof Kabinesi’nin milliyetçilere iltifat etmeyerek sür-
düregeldiği temkinli politikayı devam ettireceği umulmaktaydı.36

Koçana hadisesi münasebetiyle yapılması planlanan miting 13 Ağus-
tos 1912’de yapılmıştır. O ana kadarkilerin en kalabalığı olan mitinge 
30.000’den fazla insan katılmıştı. Birçok cemiyet ve esnaf heyetleri elle-
rinde siyah tüller ve bayraklar olduğu halde mitingde hazır bulunmuş-
lardı. Yapılan konuşmalarda hükümet Makedonya meselesini savaşarak 
çözümlemeye davet edilmiştir. Mitingde Osmanlıların sürekli tahrikleri, 
Bulgaristan’ın tüm teşebbüsleri karşısında Babıâli’nin sergilediği öteleme 
politikasından bahsedilmişti. Ayrıca, Bulgar ahaliden silahlar toplanıldığı 

35 İkdam, 29 Temmuz 1328.
36 Bulgaristan’ın güney şehirlerinden Istarazagora’da bir komite ahaliyi Türkiye’ye karşı sava-
şa teşvik için beyanname hazırlamıştı. Komite tüm Bulgaristan’ı dolaşarak Bulgarları savaş-
maları için teşvik edecekti. Bkz. İkdam, 1 Ağustos 1328.
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halde Müslümanlara silah dağıtılmak suretiyle Türk çeteler vücuda geti-
rildiği, yapıldığı iddia edilen katliamlarla Makedonya ve Edirne köylüleri-
nin hicret ettirildiği öne sürülmüştü. Mitingde şu ifadeler dikkat çekiciydi: 
“diğer taraftan Bulgarlar memleketlerinden teb’id ve ihraç edilirken, Hükü-
met-i Osmaniye Makedonya ve Edirne’deki Bulgar Milleti’ni ortadan kaldı-
racak surette Türklerle Arnavudları celb ve teşci’ eylemektedir. Hükümetin 
Bulgaristan Efkar-ı Umumiyesi’ni istila eden infial amik muvacehesindeki 
hareketsizliği memlekette iğtişaşatı mucib olabilecektir.”37 Makedonya ve 
Edirne’nin Türklerden kurtarılması için Bulgar hükümetinden gereken 
tedbirlerin alınmasının istendiği mitingde hükümetin hali hazırdaki suret-
te hareket etmekle tüm Bulgarların yardımına nail olacağı vurgulanmış-
tı. Viyana gazeteleri ise Koçana Hadisesi’nin bir Makedonya meselesinin 
mevcudiyetini ispat ettiğini, hadisenin uzun süreden beri beklenildiğini, 
Makedonya Bulgar Komitesi’nin Avusturya’yı Türkiye’nin iç işlerine mü-
dahaleye zorlamak istediğini belirtmekteydi.38 Yoğun katılımın gözlendiği 
dev mitingde Binbaşı Protegerof, Adana, İştip, Koçana olaylarından bahis-
le şunları serd etmişti: “400.000 asker ve binlerce topla bu zillete katlan-
mak ayıptır bizim için.” Birçok konuşmacı kral ve hükümeti suçlamakta, 
hatta onları tehdit etmekteydi. Sokaklarda ise şu şekilde bağırılıyordu: 
“Eğer kral kendini millet için feda etmezse, millet onu feda eder.”39

Edirne’ye muhtariyet verilmediği takdirde savaş ilanına gidilmesinin is-
tenildiği mitingden sonra Bulgar Hükümeti’nin bu galeyanı önlemeye muk-
tedir olmadığı, ayrıca Bulgaristan’da durumun gittikçe vahim bir hal aldığı, 
Geşof Kabinesi’nin düşmesi halinde yeni gelecek kabinenin barışı devam 
ettirmeye gücünün yetmeyeceği, Osmanlı’nın Sofya Sefareti’nden bildiril-
mekteydi. Sefaret ayrıca, Koçana olayı sebebiyle başlatılan tahkikatın ilanı 
ve hızlandırılmasını, suçluların şiddetle cezalandırılmasını, olaylara kayıt-
sız kalan polis ve jandarma efradının değiştirilmesini ve olaylarda dahli 
olanlar var ise cezalandırılmalarını istemiş, bu şekilde hareket edilerek bir 
dereceye kadar Bulgar kamuoyunun yatıştırılacağını öne sürmüştür.40

Bulgar hükümeti Koçana hadisesi hakkında Babıâli tarafından suç-
luların cezalandırılması için başlatılan tahkikatı teyit etmek için Batılı 
büyük devletlere başvurmuştur. O ana kadar sadece üçlü itilaf devlet-
lerinin cevapladığı talep hakkında, bu devletler ellerinden gelen yardımı 
esirgemeyecekleri taahhüdünde bulunmuşlardı. Koçana hadisesi hakkın-
da bazı Viyana gazeteleri yorumlarında, Güney Bulgaristan’da Osmanlı 
Devleti ile savaşa tutuşmak için şiddetli bir propaganda olduğunu yaz-
maktaydılar. Bununla beraber kamuoyunu yeniden tahrik edecek olaylar 

37 İkdam, 2 Ağustos 1328.
38 İkdam, 2 Ağustos 1328.
39 Aram Andonyan, Balkan Savaşları, (Çev. Zaven Biberyan), Aras Yayınları, İstanbul, 1999, 
s. 191. Koçana olayları sebebiyle Bulgaristan düpedüz savaş hazırlıklarına başlamıştır. Aynı 
eser, s. 178.
40 BEO, 4077/505759.
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tekerrür etmez ise hükümet bu cerayanın önünü alabilecekti. Viyana ga-
zeteleri, Bulgaristan ile Sırbistan arasında akdedilen antlaşmaya şüpheli 
yaklaşmakta, bu meseleye dair Sofya ve Belgrad’dan aldıkları haberleri 
yayımlamaktaydılar. Gelen haberler ciddiye alınacak olursa Bulgaristan 
ile Sırbistan arasında ittifak gerçekleşmiş olup, her iki devlet sorunlar 
üzerinde aynı noktaya gelmek için uğraşmaktaydı. Selanik Avusturya 
Postanesi’nin önüne koyan bombanın patlaması Avusturya kamuoyunda 
aksi tesir meydana getirmişti. Avusturya gazetelerinde bomba hadisesinin 
Avusturya’yı müdahalaye zorlamak için Makedonya İhtilal Komitesi tara-
fından gerçekleştirildiği yorumları yapılmaktaydı.41

Bulgarların Osmanlı Devleti aleyhine akdettikleri gayet geniş çaplı bir 
toplantıda maksatlarına kısmen ulaşmışlardı. “Teröristler” hemen Os-
manlı Devleti aleyhine savaş ilanına gidilmesini istemişlerdi. Dönemin ga-
zeteleri durumu şu şekilde betimlemekteydi:

“Fakat teröristler, yanlız Türkleri takbih edecekleri yerde gazilerini biraz 
da Koçana’da bomba vaz eden eşkıya aleyhine tevcih etmiş olsa idiler 
adilane hareket etmiş olurlardı. Zira Millet-i Osmaniye’yi kıyama teşvik 
edenler, ellerinde bombalar olan alçak eşkıyadır. Hükümet-i Osmani-
ye’yi bugün müşkülata düşüren onun beceriksizliği değil, belki de Bular 
eşkıyasının hainliğidir. Hükümet-i Osmaniye şüphesiz ki, bu gibi veka-
yinin adem-i tekerrürü için lazım gelen tedabire tevessül edecektir.”42

Nitekim, Osmanlı Devleti Rumeli’de ıslahatın uygulanması için tahsi-
sat ayırmıştı. Bulgar kamuoyunun aksine Osmanlı Devleti savaş taraftarı 
değildi. Bulgaristan Bulgarları Makedonya Bulgarları vasıtasıyla istiklal-
lerine kavuştukları için Makedonya Bulgarlarına teşekkür borçluydular. 
Bazı İngiliz gazeteleri ise Rumeli meselesi sebebiyle Avrupa’nın müdahale 
etmesi gereğini sütunlarına taşırken, Bulgarlarla Sırplar arasında bir itti-
fak olmuş ise Avusturya’nın bu ittifaka kayıtsız kalamayacağını ileri sür-
mekteydiler. Aksi tezahürlere meydan verilmemesi için Babıâli tarafından 
daha evvel vaad edilen ıslahatın derhal tatbik edilmesi istenilmekteydi.

Bulgaristan’daki mitinglere rağmen Bulgar hükümeti Osmanlı Devleti 
ile ilişkilerini sürdürme emelindeydi. Bulgar milliyetçileri, muhalif parti-
lerin ve Makedonya İhtilal Komitesi’nin yaygaralarına rağmen Bulgar hü-
kümeti Osmanlı hududunda askeri yığınak yapmamaktaydı. Üstelik bu 
konuda Osmanlı Hükümeti’ne teminat vermekteydi. Osmanlı Sofya Sefiri 
Nabi Bey’le Bulgar Başvekili Geşof arasında gerçekleşen bir görüşmede 
icra edilen mitinglere rağmen Bulgar hükümetinin hali hazırdaki politika-
sını değiştirmeyeceği yönünde teminat verilmişti.43

41 İkdam, 4 Ağustos 1328.
42 İkdam, 4 Ağustos 1328. 3.000 imza ile Varna’dan Bulgar kralına gönderilen bir telgrafta 
Makedonya hakkındaki milli gayenin kuvveden fiile çıkarılmasıyla Türkiye aleyhine savaşa 
girilmesi istenilmekteydi. Makedonyalılardan oluşan bir heyetin askeri talim için Bulgar ordu-
suna yazılmak üzere müracaatta bulunmuştur. Bkz. İkdam, 5 Ağustos 1328.
43 İkdam, 6 Ağustos 1328.
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Bulgar Hükümeti’ni Türkiye aleyhine savaşa teşvik için yapılan mi-
tingler Bulgaristan’da kasabalara kadar sirayet etmişti. Mitinglerde söz 
alan politikacıların Makedonya Bulgarları’nın hep kara günlerini tasvir 
etmekte, mübalağalı sözlerle halkın heyecanını arttırmaktaydılar. Miting-
lerin düzenleyicisi olan Bulgar milliyetçilerinin ve Makedonya politikacı ve 
komitecilerin niyetleri açıktı. Amaçları patlattıkları bombalarla Müslüman 
halkı tahrik etmek suretiyle Bulgar vatandaşlara karşı harekete geçirmek 
ve böylece katliama yol açmaktı. Olayların ardından Makedonya’da asayi-
şin olmadığı, Bulgarların hayatının tehlikede olduğu yolunda propagan-
dalarla Avrupa’nın Osmanlı içişlerine müdahalesi gelecekti. Bu tarz teh-
likeli provakasyonlara Makedonya’daki Bulgarlar ise aleyhtardı. Nitekim 
vukua gelen olayları Bulgarlar, basına verdikleri bir demeçle kınamışlardı. 
Ayrıca bu provakasyonlara Bulgar Hükümeti de şiddetle karşı çıkmaktay-
dı. Makedonya-Edirne dâhili ihtilal komitesinin fikirlerini yaydığı Vardar 
Gazetesi, Makedonya dâhilindeki bombalamaların komite tarafından dü-
zenlendiğini ikrar etmekte ve Koçana hadisesi kurbanlarının komitenin 
vicdanını tazyik ettiğini itiraf etmekteydi.44

Bulgar Milli Kongresi’nin öğleden sonraki celsesinde krallığın çeşitli 
yerlerinden gelen üyeler şiddetli beyanatlar vermişti. Büyük alkışlar eş-
liğinde kabul edilen kararnamede Osmanlı Bulgarlarına karşı uygulama-
ların kabul edilemeyeceği ve Kont Berchtold’un Makedonya’yı tedrici bir 
otonomi usulüyle idari özerkliğe kavuşturma teklifinin, Makedonya me-
selesinin tehirini getireceği dile getirilmekteydi. Makedonya ve Edirne’nin 
halk tarafından seçilen ve de Batılı devletlerin tasdikine mazhar olan bir 
Hristiyan Genel Vali İdaresi altında otonom bir idareye kavuşması için 
büyük devletler nezdinde teşebbüste bulunulması, bu hususta tatminkar 
bir sonuç elde edilemediği takdirde Bulgar milletinin kurtarılması için sa-
vaş ilanına gidilmesi hükümetten talep edilmekteydi. Kararname okundu-
ğu sırada, Makedonya cemaatine mensup bir heyet, önlerinde bayraklar 
bulunduğu halde toplantı salonuna girmiş, dışarda toplanan başka bir 
grup ise içeridekilere destek için sloganlar atmıştır.45

Bu arada, Sırbistan’daki Osmanlı sefaretinden İstanbul’a gelen telg-
rafta, Refik Bey Sırbistan Bakanı Sofia’nın, kendisini görmeye geldiğini ve 
gizlice M. Geşof’la bir görüşme yaptığını bildirmekteydi. M. Geşof, Koçana 
olayının onu pek tedirgin etmediğini, fakat Arnavut halkına tanınan ka-
musal ayrıcalıkların Bulgar, Makedon halklarında isyan yaratacağından 
korktuğunu söylemişti. Geşof, büyük bir tedirginlikle olayların Bulgaris-
tan’da sert bir yankısı olacağını, duruma hakim olmasının, iktidarda gö-
revinde kalmasının imkansızlaşacağını eklemişti. Sırp bakan, Sırbistan’ın 

44 İkdam, 7 Ağustos 1328.
45 İkdam, 14 Ağustos 1328. Koçana hadisesi dolayısıyla Bulgaristan’da icra edilen nüma-
yişlerin Bulgar Hükümeti tarafından takbih edildiği haberleri gelmekteydi. Bkz. İkdam, 16 
Ağustos 1328. Diğer taraftan Müslümanların Yenipazar Sancağı dahilindeki Hristiyanlara 
katliam yaptıklarına dair Sırp kaynaklarından yalan haberler yayılmaktaydı. Bkz. İkdam, 17 
Ağustos 1328.
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tehlikenin içine düşmesinin an meselesi olmasından tedirgin olduğunu 
itiraf etmiş, çünkü Avusturya-Macaristan Ordusu’nun geçişi için Novi 
Bazar’ın yetersiz olduğunu, Avusturya-Macaristan’ın Morave Vadisi’nden 
geçmeyi tercih edeceğini söylemiştir. Refik Bey, telgrafların içeriğine uy-
gun olarak güncel durum hakkında, Sırp meslektaşına açıklamalar yapa-
rak onu sakinleştirmeye çalışmış, ciddiyetle sorunlara eğildiğini ve nor-
mal hayata dönülmesi için uğraştığını vurgulamıştır.46

Bulgaristan’daki mevcut komiteler Rumeli’de asayişin bozuk olduğu-
nu, bu yüzden Bulgarların hayatlarının tehlikede olduğunu göstermek 
istemekte ve bu vesileyle Rumeli’de büyük bir karışıklık çıkararak Avru-
pa’nın büyük devletlerini Osmanlı aleyhine döndürmek istemekteydi. Os-
manlı sınırlarına tecavüzle Edirne’yi işgal etme hayaliyle yaşayan Bulgar 
komiteleri, Rumeli’de oturan Osmanlı Bulgarlarını teşvik etmekte, hal-
kın yoğun yaşadığı yerlere bombalar yerleştirmekte ve bu bombaları da 
Müslümanların patlattığı yalanını yaymak suretiyle asayişin sekteye uğ-
radığını göstermek istemekteydi. Rumeli’nin birçok noktasına bombalar 
yerleştirmeye devam edecekleri gün gibi aşikar olan Bulgar komitelerinin, 
Bulgar askerleriyle ortak hareket ederek daha büyük olayları çıkaracak-
larına muhakkak gözüyle bakılmaktaydı. Koçana olaylarından dolayı Bul-
gar komitelerinin teşvik ve tahrikleri, Bulgarları galeyana sevk edeceği, 
iki üç gün içinde Bulgar ahalisiyle asker ve komitelerin anlaşarak Bulgar 
kasabalarındaki İslam ahalisine sert bir şekilde saldıracakları beklenilme-
ye başlanmıştı. Bulgar Genel Kurmayı ise olası bir savaşa karşı rediflerini 
silah altına davet etmekteydi. Tüm bunlar olurken Bulgaristan’daki İslam 
ahalinin can, mal ve ırzları tehlikeye girdiği istihbaratları İstanbul’a ulaş-
maktaydı. Gelen haberler üzerine harekete geçen Babıâli, Sofya Sefareti’ni 
konu hakkında bilgilendirmiş ve Bulgar Hükümeti nezdinde gerekli teşeb-
büslerde bulunulmasını istemiştir. Geşof ise sefaret yetkililerine, Bulgar 
komitesi ile görüşmedikleri gibi, onların hareketlerini hoş karşılamadık-
larını ve fikirlerini benimsemenin imkansız olduğu, “fakat mademki şim-
di böyle bir ihtimalin mevcudiyetine kesb-i vukuf ettik, bu meseleyi sürat-i 
mümküne ile tavzihe çalışacağız. Böyle bir tasvirde bulunmuş olsalar bile 
bunu asla icraya muktedir olamayacaklardır.”47 yolunda teminatta bulun-
muştur.

Rumeli’de Koçana hadisesi gibi olayların ortaya çıkışı ve Bulgaris-
tan’daki galeyan üzerine Geşof Kabinesi’nin düşmesi halinde savaş çık-
ması kuvvetle ihtimal dahilindeydi. Meclis-i Vükela’nın 9 Eylül 1912 
tarihli toplantısında Rumeli’deki Bulgarların tavır ve hareketleri ortada 
olduğundan her ihtimale karşı ihtiyaten Rumeli’de kış mevsimine kadar 
fazla kuvvet bulundurulması kararlaştırılmıştır.48

46 BOA, HR.SYS, 153/53.
47 BOA, BEO, 4074/305531.
48 BOA, MV, 168/48.
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Olayların Dünya Kamuoyuna Etkisi

Atina’dan gelen haberleri sütunlarına taşıyan Manchester Democrat, 
Koçana olaylarını, “Hristiyanlar katlima tabi tutuldu” şeklinde okuyucula-
rına duyurmuştu. Gazetenin verdiği habere göre, 202’den fazla Hristiyan 
yaralanmış, 50 Hristiyan ise Türk askerlerince katlima maruz bırakılmış-
tı.49 Bazı Avusturalya gazetelerinde bile patlamalar, Bulgarların tümden 
kıyımdan geçirilmesi olarak gösterilmekteydi. The Australasian Gazetesi 
hadiseyi, “Patlamalardan sonra betimlenemeyecek bir panik başladığını, 
Müslüman silahlı çetelerin üç saat boyunca Bulgarları yetkililerin gözleri 
önünde toptan öldürdüğü, askerlerin ise geldiklerinde katilleri tutuklayaca-
ğı yerde gece çökünceye kadar Bulgarları aradıklarını, yaralıların sayısı bi-
linmemekle birlikte 140 Bulgarın öldüğünü, ertesi gün suçsuz Hristiyanlar 
hariç hiçbir tutuklamanın yapılmadığı”50 şeklinde vermekteydi. Gazete öne 
sürülen bir görüşü ise Müslümanları misillemeye provoke etme ve büyük 
güçlerle Bulgaristan’ı müdahalaye davet etmek olarak vermekteydi.

Osmanlı Devleti’nin Londra Sefiri Tevfik Paşa Times Gazetesi’nde çıkan 
haberleri İstanbul’a bildirmişti. Gazeteye göre, bombanın patlamasının 
ardından subaylarının emriyle kışlalarından çıkan 200 asker, süngü ve 
dipçiklerini de kullandıkları gibi, ahali üzerine ateş etmişlerdi. Müslüman 
eşraf civar köyde düğünde olduğundan mukatelenin tek sebebi asker-
lerdi. Sonrasında ise askerler evleri dolaşarak Bulgarları tevkif etmekte, 
onları bağlayarak karakola götürmekte, bu arada paralarını da almaktay-
dılar. Diğer taraftan Reuter Ajansı büyük ihtimalle Londra Bulgar Sefa-
reti tarafından verilen bilgiyi neşretmekteydi. Koçana olayı üzerine Bul-
garistan’da oluşan heyecanı Avrupa’nın asla anlayışla karşılamayacağını 
savunan Reuter, durumun pek vahim olduğunu, Bulgaristan’ın sadece 
iki yoldan birini tercih edeceğini öne sürmekteydi. Ya Berlin Antlaşma-
sı’nın 23. maddesine göre Makedonya’da Avrupa kontrolu altında muh-
tar bir idare tesis edilecek veya Türkiye ile savaşılacaktı. Tevfik Paşa’ya 
göre, Koçana olayları tahkikatının sürüncemede kalması gittikçe Avrupa 
basını tarafından Türkiye aleyhine muzır neşriyatı tetikleyeceği gibi, Bul-
garistan’daki galeyanı arttıracağı muhakkaktı. Ayrıca Osmanlı’nın siyasi 
ilişkilerini, âli menfaatlerini kötü yönde etkileyeceğini ifade eden Tevfik 
Paşa, askeri ve sivil memurlar üzerindeki ithamlara son vermek için tah-
kikatın süratle sonuçlandırılmasını, olaylara sebebiyet verenlerin ceza-
landırılmasını, olaylardan zarar görenlere tazminat verilmesini, neticenin 
basın vasıtasıyla duyurulmasını ve sefirlere tebliğ edilmek üzere gerekli 
malumatın kendisine verilmesini istemiştir.51 Diğer Avrupa gazetelerinde 
de üç saat süren karışıklılar esnasında hane ve dükkanların tahrip edildi-
ği, 40 kişinin öldürülüp 200 kişinin yaralandığı, bazı maktullerin en feci 
surette öldürüldüğü hatta naaşlarının dahi parçalandığı, Koçana’da bir 

49 Manchester Democrat, 14 August 1912.
50 The Australasian, 17 August 1912; The Sydney Morning Herald, 9 August 1912.
51 BOA, DH.SYS, 98/3, lef 69; BEO, 4076/305663.
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askeri doktor olduğundan dolayı 112 yaralının öldüğü şeklinde haberler 
yer bulabilmekteydi.52

27 Ağustos 1912 tarihli telgrafında Tevfik Paşa, Londra gazetelerine ge-
rekli beyanatı verdiğini, kabahatli olan askeri ve sivil memurların cezalan-
dırılmasının dahi Bulgaristan’ın Avrupa’dan teveccüh görmesini önleye-
meyeceği ve Koçana olaylarından yararlanmasının önüne geçemeyeceğini 
öne sürmekteydi. Osmanlı Devleti’nin herkesin iyiliğini ister bir şekilde 
politika takip etmesinin Batıda beklenen tesiri vermediğine değinen Tev-
fik Paşa, İngiliz siyasilerinden bir zatın kendisine Bulgaristan’ın Londra 
sefirinin özel mektubunu verdiğini haber vermekteydi. Mektupta, Şark’ın 
geleceğinin Babıâli tarafından alınacak ciddi tedbirlere bağlı olduğu, iyi 
niyetlerin barışın devamı için yeterli olmadığı, Koçana olaylarında en fazla 
dikkat çekici olanın bazı memurların işe karışmaları olarak gösterilmek-
teydi. Sofya’daki İngiliz Maslahatgüzarı’nın herşeye rağmen iyimserliğini 
koruduğunu belirten Tevfik Paşa, Bulgar kralı ve hükümetinin savaş ta-
raftarı olmasa da halkın heyecanını yatıştıramadıklarını hatırlatmakta, 
olaylara sebep olanların süratle cezalandırılmalarını, aksi taktirde Bulga-
ristan’dan bir hareket beklenebileceğinin altını çizmiştir.53

Dönemin ünlü Fransız devlet adamı Raymond Poincare ise kendisine 
gelen bilgilerden hareketle Bulgar komitecilerin Koçana Çarşısı’na bomba 
attıklarını kabul etmekte ve ardından Türk polisinin, derhal çok sayıda 
genç insanı toplayıp süngü darbeleriyle katlettiğini yazmaktaydı.54

Olaylar Sebebiyle Verilen Cezalar

Koçana olaylarında lakayt davranan jandarma zabitiyle, polis komiseri 
ve efradı hakkında idareten gerekli muamele yapılmıştı. Diğer taraftan 
haklarında adli takibat yapılanların ise kısa sürede cezalandırılması için 
yetkili kişilere tebligat yapılmıştır. Olaylarda maddi zarar görenlerin za-
rarlarının telafisi mahallinde karşılanmaya çalışılmıştır.55

Koçana’da patlayan bombalardan ötürü zanlı olarak tutuklu bulunan 
Koçana’nın Bele Karyeli Miho Şehri’nden Miho Yordan, Paşacık Karyeli 
Kulaoğlu Sarafim, Nevbiçan Karyeli Drago Şehri’nden Andon oğlu Yovan, 
Sokolorça Karyeli Mito oğlu Yanni’nin sorguları yapılmıştır. Tereke paza-
rında infilak eden bombanın Miho Yordan tarafından bir ihtilal çıkarmak 
amacıyla konulduğu şahidlerle ortaya çıkarılmıştır. Miho Yordan’ın ceza 
kanununun 58. maddesine göre oybirliği ile idamına, olay günü kasabada 
bulunmadığını iddia eden Sarafim’in de o gün kasabada dolaştığı şahidlerin 
ifadelerinden anlaşılmış ve adı geçenin bombanın patlayacağını önceden 
bilerek bunu saklamasından ötürü ceza kanununun 2. maddesine göre 
müebbeden küreğe konulmasına ittifakla, Yanni ile Andon’un ise bomba-

52 BOA, BEO, 4076/305696.
53 BOA, BEO, 4076/305680, lef 8.
54 Raymond Poincare, Ateş Çemberindeki Balkanlar, Pınar Yayınları, İstanbul, 2013, s. 129.
55 BOA, BEO, 4076/305663.
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dan haberdar olduklarına dair açık deliller bulunmamasından ötürü ek-
seriyetle beraatleri kararı mahalli divan-ı harbi örfice İstanbul’a 1 Ekim’de 
gönderilmiştir.56 Koçana olaylarının perde gerisinde başka şahıslar da var-
dı. Merkezi Sofya’da bulunan Makedonya ve Edirne ihtilal komitesi heyeti 
idare müfettişi olup mükerreren idam cezasıyla mahkum olunduğu halde 
aranan, Koçanalı Simon’un eseri olarak Koçana Kazası’nda çeşitli mıntıka-
larda çeteler teşkil edilmekte, anarşiye sebep olmakta ve de ahaliyi kendi 
kötü emellerine alet etmekteydiler. Böylelikle amaçları olan Hristiyan aha-
liyi Osmanlı hükümetinden soğutma politikasını devam ettirmekteydiler. 
Belediye Reisi Kamil Efendi’nin 200 lira değerindeki çiftliğini ateşe vererek, 
her iki unsuru mukateleye tahrik etmek, kasabada bombalar patlatmak, 
ardından gelecek galeyanla İslam ve Bulgar ahalinin birbirlerine karşı si-
lah kullanmalarını böylece genel bir ihtilalin kapısını aralamak istiyorlar-
dı. Koçana’nın Bele Karyesi’nden otuz yaşındaki Miho Yordan’ın bir adet 
bombayı arpa çuvalı içinde kasabaya tereke pazarına götürüp terk ettiği, 
çuvaldaki bombanın infilakıyla masum insanların ölümüne sebep olduğu 
Türkçe bilmediği için tercüman huzurunda yapılan mahkeme neticesinde 
ortaya çıkmıştı. Mahkemede Miho Yordan tüm suçlamaları reddetmişse de 
komitenin direktifleri doğrultusunda hareket ettiği, Koçana olayından bir-
kaç ay önce yine karışıklık çıkarmak amacıyla firari Simon adlı kişinin iki 
bombadan birini Jandarma Vasil Veled-i Petro’ya, diğerini Miho’ya teslim 
ettiği ortaya çıkmıştı. Kendisine verilen bombadan Vasil hükümeti uyar-
dığından komite babasını öldürmüş, fakat Miho’nun bombayı sakladığı 
ortaya çıkmıştır. Mahkemede ayrıca Jandarma Abdurrahman Çavuş’un 
şahitliği ile, olay günü Miho Yordan’ın arpa yüklü merkebiyle bombanın 
patladığı mahalle gelerek çuvalı patlama mahalline bıraktığı, akabinde 
ortadan kaybolduğu, sonradan oradaki bir kahvehanenin içine girdiği ve 
arpa çuvalının kesinlikle Miho Yordan tarafından getirildiği şahitler tara-
fında görülmüştür. Tereke pazarında patlayan bombanın bir ihtilal mak-
sadıyla fiilen Miho Yordan tarafından konulduğu anlaşılmıştır. Suçu sabit 
olan Miho Yordan’ın ceza kanununun 58. maddesine göre,

“bir heyet-i fesadiyenin ihtilal maksadını veyahut bir veya müteaddid ke-
sana suikasd ile fikr-i melanet icrası için her kim olursa olsun her ne şekil 
ve surette bulunursa bulunsun defaaten birçok eşhası katl ve sefaini ve 
vesait-i nakliye ile umumun memer ve mabedlerini hedim ve imha ede-
bilecek dinamit ve bomba ve buna benzer savaş aletlerini imal ve ihzar 
ve nakl ve memalik-i ecnebiyeden memalik-i şahaneye idhal ve ihfa ve 
istimal eden eşhas ile bunlara müşareket ve bu hallere teşebbüs eyleyen-
ler madde-i fesad katl ve fiile çıksun çıkmasun her halde idam olunur.”57

idamına oybirliği ile karar verilmişti. Ayrıca infilak eden bombaların kasa-
baya nakil ve yerleştirilmesinde dahili oldukları gerekçesiyle zanlı olarak 

56 BOA, İHB, 124/16, lef 1.
57 BOA, İHB, 124/16, lef 2.
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tutuklu bulunan Noviçan Karyesi’nin Drago Şehri’nden Andon oğlu Yovan, 
Paşacık Karyeli Kulaoğlu Sarafim, Sokolarça Karyeli Hristo oğlu Yanni’nin 
tercüman nezaretinde yargılanmışlardı. Mahkeme neticesinde zanlılar-
dan elli yaşında Paşacık Karyeli Kulaoğlu Sarafim, olay günü arabasıyla 
tarlasına gübre taşıdığını, kasabaya hiç gelmediğini, bombanın infilakını 
kasabadan dönen köylülerden haber aldığını beyan etmişti. Oysaki olay 
günü sabahtan beri köyde aranıldığı halde kendisinin kasabada görüldüğü 
köyde mültezim Hamamcı Ahmet Ağa’nın, kasabada görüldüğü Jandarma 
Adnan Bey ve Yağcı Cafer Bey’in şahitliğinde ortaya çıkmıştı. Ayrıca Jan-
darma Abdurrahman Çavuş, Serafim’in fesad ehlinden olduğunu ve olay 
günü iki kez gördüğünü belirtmiştir. Serafim’in Koçana’da bomba infilak 
edeceğinden haberdar olduğu halde bunu sakladığı ortaya çıktığından adı 
geçen suçlu bulunmuştur. Serafim’in mülkiye ceza kanununun 58. mad-
desi zeyline göre müebbeden küreğe konulmasına karar verilmiştir. Andon 
oğlu Yovan ile Hristo oğlu Yanni’nin bombadan haberleri olup gerçeği sak-
ladıklarına dair net deliller olmadığından, bunlardan Hristo oğlu Yani’nin 
beraatine ittifak ile, Andon oğlu Yovan’ın beraatine ekseriyetle karar veril-
miştir.58 Bomba olayında maktul düşen Koçanalı Todor Mita’nın ölümünde 
iştiraki olduğu mahkeme sonucunda ortaya çıkan Koçanalı Kıbti İbrahim 
bin Mehmet’in beş sene müddetle küreğe konulmasına dair Koçana Divan-ı 
Harbi’nce verilen karar tasdik edilmiştir.59 Böylece Babıâli, olayların üstü-
nü örtmek yerine suçlulara gereken cezayı vermek suretiyle olası bir Batılı 
müdahaleyi önlemek istemiştir. Koçana olayları iki buçuk ay sonra Make-
donya’nın paylaşımını getirecek Balkan Savaşları’nın habercisi olmuştur.

Sonuç
Başta Bulgaristan olmak üzere Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ’ın Ma-

kedonya’yı kendi sınırlarına katmak için giriştikleri mücadele, Makedon-
ya sorununun temelini oluşturmuştur. 1876’daki Tersane Konferansı’nda 
konferansa katılan devletler Rumeli için bir ıslahat programı hazırlamış-
lardı. Özerk bir idarenin öngörüldüğü ıslahat programını Babıâli bağım-
sızlığı ve içişlerine müdahale olarak kabul ettiğinden reddetmiştir. Fakat 
başlayan 93 Harbi ve akabindeki mağlubiyet Berlin Antlaşması’na girmek 
suretiyle bağlayıcılık kazandığından, artık Rumeli ıslahatı zorunlu bir hale 
gelmiştir. Girit örneğine bağlı kalınarak yapılacak ıslahatta, taraflara ta-
leplerini silahlı çetelerle, katliamlarla güncelde tutma ve büyük devletlerin 
müdahalesinin sağlanmasıyla giderek bağımsızlığa varacak olan özerk bir 
idarenin başarıya ulaşacağı kanlı uygulama gösterilmekteydi. Aynı örneği 
bizzat kendi tecrübesiyle yaşayan Babıâli, Girit örneğini bir daha yaşamak 
istemiyordu. Büyük devletlerin baskısı üzerine 1880’de Rumeli Vilayat Ni-

58 BOA, İHB, 124/16, lef 3.
59 BOA, DH.SYS, 98/3, lef 87. Andonyan, Babıâli’nin, iyimserliğini göstermek için Koçana 
olaylarını düzenleyenlerden birini ölüme, diğerini ömür boyu küreğe mahkum ettiğini öne 
sürmekteydi. Bkz. Aram Andonyan, Balkan Savaşı, (Çev. Zaven Biberyan), Aras Yay., İstan-
bul, 1999, s. 200.
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zamnamesi kabul edilmişse de, nizamname çeşitli kaygılardan ötürü Ba-
bıâli tarafından sürüncemede bırakılmıştır. Bu arada büyük devletler ara-
sındaki menfaat çatışmaları devlete yeterli manevra sahası vermekteydi. 
Diğer taraftan Makedonya meselesi bir bakıma büyük devletlerin Osmanlı 
Devleti üzerinde siyasi denetim, ekonomik sömürü vasıtası haline gelmiş-
ti. Bulgarlar tıpkı Girit örneğinde olduğu gibi Makedonya’da çete, terör 
faaliyetleriyle önce Avrupa müdahalesinin geleceğine, sonra Hristiyan bir 
valiyle birlikte özerk bir idare ve en sonunda da Doğu Rumeli’nin akıbe-
tinin burada da tezahür edeceğine inanıyorlardı. Elbetteki Babıâli’nin ilk 
yapması gereken büyük devletlerin müşterek müdahalelerine engel olmak 
için Makedonya’da asayişi sağlayıp huzuru devam ettirmekti. Karşı taraf 
özellikle de Bulgarlar ise çeteler kurma, adam kaçırma, anarşi ve terörle 
asayişi bozma ve böylelikle Batılı bir devletin müdahalesini davet peşin-
deydi. Kışkırtıcı saldırılardan biri Koçana’da gerçekleştirilmiştir. Babıâli 
olayların ardından Batılı devletlerin müdahalelerinin geleceğini bildiğin-
den olaylardan sorumlu olanları derhal yargılayıp çeşitli cezalara çarptır-
ma yoluna gitmiş, yaralıların tedavisi için ödenek çıkarmıştır. Bu arada 
Avrupa ve Bulgar kamuoyu beklenildiği şekilde Türkiye aleyhine dönmüş, 
özellikle Bulgar kamuoyu savaş çığlığı atmaya başlamıştı. Koçana olayları 
adeta birkaç ay sonar çıkacak Balkan Savaşları’nın habercisi olmuştur.
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1946 ERKEN GENEL SEÇİMLERİNDE
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Öz

Türkiye’de gerçekleştirilmeye çalışılan Çok Partili Hayat 1946 yılına ka-
dar yeterli olgunluğa ulaşamamış ve bu döneme kadar tek parti iktidarı ha-
kim olmuştur. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından bütün dünyada olduğu gibi 
Türkiye’de savaşın getirmiş olduğu ağır ekonomik şartlarla uğraşmak zorun-
da kalmış ve üstelik gelen yeni vergiler Cumhuriyet Halk Partisi’ni halkın gö-
zünden düşürmüştür. Bu durum Cumhuriyet Halk Partisi içinden gelen bazı 
milletvekillerinin de kendi partisini eleştirmesine yol açmış ve parti içinde do-
ğan bu muhalefet, Demokrat Parti’yi kurarak, muhalefetini resmileştirmiştir.

Biz bu çalışmamızda; Demokrat Parti’nin kurulmasıyla birlikte halkın 
Demokrat Parti’ye olan ilgisini ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu yeni partiye 
karşı tutumunu anlatmaya çalıştık. Çalışmamızın ana eksenini, Cumhuriyet 
Halk Partisi’nin, Demokrat Parti’nin ülke genelinde yayılmasıyla 1947’de 
yapılması gereken genel seçimlerin seçim kanunu değiştirilerek, erken bir 
tarihe alınmasını, Demokrat Parti’nin bu karara karşı tutumunu ve yapılan 
erken genel seçimlere ve sonuçlarına Demokrat Partililerin itirazları ve Cum-
huriyet Halk Partisi’yle mecliste yaşanan tartışmalar oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler: Çok Partili Hayat, Cumhuriyet Halk Partisi, De-
mokrat Parti, 1946 Seçimleri.

Abstract
Attitude Of The Democrat Party In The Early General Elections 

In 1946
In Turkey a multi-party system couldn’t reach to a sufficient maturity 

and the country was ruled with a one-party system until 1946. After the 
World War II like other countries Turkey started to deal with severe econo-
mic conditions that caused by the war and the new taxes discredited the 
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Republican People’s Party in the eyes of Turkish citizens. This situation 
resulted in a criticism even among Republican People’s Party deputies and 
this opposition in the party caused the establishment of the Democrat Party 
and made its opposition formal.

In this study we tried to explain the attitude of Republican People’s 
Party towards the Democrat Party and interest of people towards the De-
mocrat Party after its establishment. The main frame of our study is about 
the Repulican People’s Party’s amendment to change the election date of 
1947 and do an early election upon the increasing popularity of the Democ-
rat Party right after its establishment. And also we will study criticisms 
about this change and to the result of the elections from Democrat Party 
deputies and quarrels between these two party deputies in the assembly.

Keywords: Multi Party System, The Republican People’s Party, The 
Democrat Party, 1946 General Elections.

Giriş

Türkiye’nin tek partili sistemden çok partili sisteme geçişini siyasi sos-
yal ve ekonomik iç gelişmelerle Cumhuriyet’in temelinde var olan liberal 
fikirler hazırlamıştır. Birleşmiş Milletler Anayasası’nın imzalanması, İkin-
ci Dünya Savaşı’nı demokrasi cephesinin kazanması ile dünyaya hâkim 
duruma geçen demokratik ideolojilere Türkiye’nin kendi siyasi rejimini 
uydurması zorunluluğu gibi dış etkenler de bu gerçeği hızlandırmıştır.

Geçiş doğrudan doğruya Devlet Reisi İnönü’nün etkisi altında Halk 
Partisi Hükümeti’nin aldığı bir kararla yapılmıştır.1 Bu bağlamda Demok-
rat Parti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan bu etkenlerden kısaca bahse-
dersek; İkinci Dünya Savaşı sonunda toplanan, San Francisco Konferan-
sı’nda (25 Nisan - 25 Haziran 1945) barış, özgürlük, insan hakları gibi 
değerlerin önemi vurgulanmıştır.

Uluslararası ortamdaki bu gelişmeler diğer ülkeleri de etkisi altına almış-
tır. Türkiye’de bu gelişmelere kayıtsız kalmamıştır. Özellikle o dönemde Sov-
yetler Birliği’nin, Türkiye’nin güvenliğini tehdit eder bir tutum içinde bulun-
ması sebebiyle Türk Hükümeti Batı’nın desteğini kazanmaya çalışmıştır.2

Savaş sonunda Türkiye’nin Batı’ya yakınlaşması, Birleşmiş Milletlere 
girişi ülkedeki tek parti rejiminin temellerini sarsmıştır. Nitekim Türkiye, 
Birleşmiş Milletler Anayasası’nı kabul etmekle bu anayasanın demokra-
tik ilkelerine uygun, daha hür bir rejime geçmeyi taahhüt etmiştir.3 Öyle 
ki İnönü, San Francisco’ya giden heyetten en kısa sürede Türkiye’de de-
mokrasiye geçileceğini bildirmesini istemiş ve kendisi bu dönemde parti 
yönetiminin üst kademelerinde bulunanlarla yaptığı konuşmalarda ikinci 
bir partinin kurulmasının gerekliliğine işaret etmiştir.4

1 Kemal H. Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 2010, s. 225.
2 Sevilay Özer, Demokrat Parti’nin Köy ve Köylü Politikaları (1946-1960), Ankara, 2013, s. 127.
3 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 228-229.
4 Sevilay Özer, a.g.e., s. 127.
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Yine İnönü yapmış olduğu meclis konuşmasında bu konuyla ilgili şun-
ları söylemiştir:

“Demokratik karakter bütün Cumhuriyet devrinde prensip olarak mu-
hafaza olunmuştur. Diktatörlük prensip olarak, hiçbir zaman kabul 
olunmadıktan başka, zararlı ve Türk Milleti’ne yakışmaz olarak daima 
itham edilmiştir. Büyük Meclis’in her deneti yanında milletin vergileri 
ve harcadıkları üzerindeki deneti, en ileri demokratik milletlerin hiç-
birinden eksik kalmayacak kadar kesin ve kavrayışlıdır. Bizim tek 
eksiğimiz, Hükümet Partisi’nin karşısında bir parti bulunmamasıdır.
Bu yolda memlekette geçmiş tecrübeler vardır. Hatta iktidarda bu-
lunanlar tarafından teşvik olunarak, teşebbüse girişilmiştir. İki defa 
memlekette çıkan tepkiler karşısında teşebbüsün muvaffak olmaması 
bir talihsizliktir. Fakat memleketin ihtiyaçları sevkiyle, hürriyet ve de-
mokrasi havasının tabii işlemesi sayesinde, başka siyasi partinin de 
kurulması mümkün olacaktır.”5

İkinci Dünya Savaşı sonucunda Türkiye’de demokrasi lehine sonuç ve-
recek bu dış etmenlerin yanında iç sebepler de etkili olmuştur. Bunların 
başında Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu gelmektedir. Tarım Bakanlığı’n-
ca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nun 17 Ocak 1945 tarihli yazısıyla bir-
likte “Topraksız Köylüye Toprak Dağıtılmasına ve Çiftçi Ocaklarının Kurul-
masına Dair Yasa Tasarısı” TBMM’ye gönderilmiştir. Mecliste tartışılmaya 
başlanan bu yasa tasarısına en sert eleştiri Adnan Menderes’ten gelmiştir. 

Toprak Yasası üzerinde yapılan tartışmalar, CHP içindeki potansiyel 
muhalefete belli bir kimlik kazandırırken, daha sonraki günlerde par-
ti içinde esecek büyük fırtınanın da habercisi olmuştur. Toprak Yasası, 
TBMM’de 11 Haziran 1945 tarihinde oylamaya katılan 351 milletvekili-
nin oybirliğiyle kabul edilirken, yasanın oylamasına Celal Bayar, Adnan 
Menderes, Refik Koraltan, Fuad Köprülü ve Hikmet Bayur gibi CHP içinde 
potansiyel muhalefetin öncülüğünü yapanlar katılmamışlardır.

Diğer taraftan İkinci Dünya Savaşı’na katılmayan, ancak savaşın ge-
tirdiği sıkıntı ve tehditlerden payını alan bir devlet olarak Türkiye, bazı 
önlemler alma yoluna gitmiştir. Bunlar arasında Milli Korunma Yasası, 
Varlık Vergisi ve Toprak Mahsulleri Vergisi gibi önemli yasalar, halkın 
Cumhuriyet Halk Partisi’ne tepki duymasına yol açmıştır.6

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 7 Haziran 1945 günü Halk Partisi 
Meclis Grubu’na “dörtlü” önergenin verilmesiyle muhalefet daha belirgin 
bir şekil almaya başlamıştır. Bu önergeyi imzalayanlar; Eski Başbakan 
Celal Bayar, Adnan Menderes, Fuat Köprülü ve Refik Koraltan’dı. Öner-
gede Türk Anayasası’nın demokratik niteliği, hükümeti daha demokratik 

5 İsmet İnönü, İsmet İnönü’nün TBMM’deki Konuşmaları (1920-1973), Cilt: 2, (Der. Ali Rıza 
Cihan), TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu Yayınları, No: 57, Ankara, 1993, s. 60.
6 Mustafa Albayrak, Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Ankara, 2004, s. 22-
24.
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hale getirmek için Atatürk’ün yaptığı teşebbüsler, gericiliği önlemek en-
dişesiyle anayasayı sınırlama zorunluluğunda kalındığı ve savaş zamanı 
şartlarının bu sınırlamaları devam ettirdiği belirtiliyordu.

Önerge sahipleri, artık savaş bittiğine ve köylüler ile aydınlar demok-
rasiye hazır hale geldiğine göre, Millet Meclisi’nin, hükümeti fiilen kontrol 
etmesini, kişiye, anayasada yazılı olan hak ve hürriyetlerin tanınmasını ve 
birden fazla partiye dayanan siyasi faaliyetlerin gelişmesine izin verilme-
sini teklif ediyorlardı.

Halk Partisi’nin Meclis Grubu, 12 Haziran 1945’te toplanıp önergeyi 
gizli olarak görüştükten sonra, önergeyi reddetmişlerdir.7 Dörtlü önerge 
reddedildikten sonra Adnan Menderes ve Fuat Köprülü, Vatan Gazetesi’n-
de Partiyi eleştiren çok sert yazılar yazmaya başlamışlardı. Bundan dolayı 
21 Eylül 1945 günü adı geçen iki kişi partiden ihraç edilmişlerdir.

1. 7 Ocak 1946 Günü Demokrat Parti’nin Kuruluşu

Refik Koraltan ise verdiği demeçte bu kararların parti tüzüğüne aykırı 
olduğunu söyleyince 27 Kasım’da o da aynı akıbete uğrayarak, partiden 
uzaklaştırılmıştır. 28 Eylül’de milletvekilliğinden istifa etmiş olan Celal 
Bayar ise 3 Aralık’ta partiden ayrılmıştır. Böylece Demokrat Parti’yi kura-
cak kişilerin partiyle bağları tamamen kopmuştu.8

Tüm bunlar yaşanırken diğer yanda dörtlü önerge sahiplerinin bir mu-
halefet partisi kurma kararında oldukları artık belli olmuştu. Gerçekten 
de 7 Ocak 1946 günü Demokrat Parti, Celal Bayar’ın liderliğinde resmen 
kurulmuştur.9 Partiyi kuranlar, Celal Bayar, Fuat Köprülü, Refik Koral-
tan ve Adnan Menderes’tir. Celal Bayar, yeni partinin bundan evvel ku-
rulmuş olan partilerden hiçbirisiyle alakası olmadığını, Türk Milleti’ne ve 
Türk tarihine karşı bir mesuliyet yüklenmiş olduklarını idrak ettiklerini 
söylemiştir.10

Böylece, geçmişteki birçok parti gibi Demokrat Parti de halk içinde ge-
lişen bir hareketten doğmayıp doğrudan doğruya Millet Meclisi’nin için-
den koparak meydana çıkmışlardır. Demokrat Parti’nin kuruluşunun 
ardından, Halk Partisi ve Hükümeti, Demokrat Parti’nin kuruluşunu iyi 
karşılayarak, bu yeni partinin Halk Partisi programından farklı bir prog-
ramla ortaya çıkacağını umduklarını ifade etmişlerdir.11

Ayrıca bu konuda, 8 Ocak 1946 tarihli Ulus Gazetesi’ndeki yazısında 
Demokrat Parti’nin kurulması ile ilgili şunları yazmıştır:

“Demokrasi hayatımızın hep hissetmekte olduğumuz bir eksiği böyle-
ce ortadan kalkmaktadır. Celal Bayar’ın demeci ve yeni partinin programı 
üzerinde ayrıca düşüncelerimizi yazacağız. Şimdilik söyleyeceğimiz şey, 
Demokrat Parti’yi bütün iyi niyetimizle karşıladığımızdan ibarettir.”

7 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 233.
8 Turgay Merih, Soğuk Savaş ve Türkiye (1945-1960), Ankara, 2006, s. 128.
9 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 239.
10 Akşam Gazetesi, 8 Ocak 1946, s. 1.
11 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 239.
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Necmeddin Sadak ise, 9 Ocak 1946 tarihli Akşam Gazetesi’ndeki yazı-
sında; “Partinin programını nasıl buldunuz sorusuna karşılık yeni Partinin 
programında göze çarpan başlıca noktanın, partinin adı olduğunun son dü-
şünce olarak söylemeden geçmiyeceğiz.”

1.1. Demokrat Parti Programı

Demokrat Parti programına göre ise ileri bir demokrasi partisi değil, 
mülkiyet hakkına, hususi teşebbüs ve sermayeye yer veren Devletçiliği sa-
dece iktisadi alanda çoktandır devam eden boşluğu doldurmak, suretinde 
anlıyan liberal bir partiye daha çok benziyordu.

Programı hakkındaki düşüncelerimiz ne olursa olsun memlekette de-
mokrasi hayatının gelişimine başlangıç olan Demokrat Parti’ye hoş geldin 
deriz ve çok güç fakat çok şerefli görevinde kendisine başarılar dileriz.12 
Ancak Demokrat Parti büyüdükçe, Halkçıların dostça tavırları değişmiştir.

Demokrat Parti birden bire memlekette yayılmaya başlamıştı; çünkü 
halk, yeni partinin gerçek bir muhalefet partisi olduğuna inanmaya baş-
lamıştı.

1946 baharında Demokrat Parti memleketteki bütün muhalefeti kendi 
tarafına çekmişti. Kasaba ve köylerde vatandaşlar bir araya gelip Demok-
rat Parti şubeleri açmış, sonra merkezle ilişkiye geçilmişti.

Demokrat Parti’nin henüz parti olarak kabul edilmiş bir programının 
olmadığı ve görüşlerinin henüz açıkça ifade edilmiş bulunmadığı dikka-
te alınmıyordu; partinin biricik özel niteliği hükümete muhalif oluşuydu. 
Böylesine hızlı büyümekte olan Demokrat Parti’nin kısa zamanda Halk 
Partisi’ne meydan okuyabileceği, 1947 başlarında yapılması tasarlanan 
seçimlerde iktidarı bile alabileceği artık Halk Partililerce de kabul edilir 
oluyordu.13

İç politikada ise, İnönü’nün milli şeflik ve CHP’nin değişmez Genel Baş-
kanlığı sanları devam etmekte idi. Ancak 1946 yılı Mart ayı başlarında 
İnönü’nün CHP’den ayrılacağı ve Genel Başkanlığı’ndan ayrılacağı yolun-
da basında haberler çıkmış, bunun üzerine 6 Mart’ta bir açıklama yapan 
Başbakan Şükrü Saraçoğlu, bu haberleri yalanlamış, CHP tüzüğünün de-
ğiştirileceğini ve “Değişmez Genel Başkan” sıfatından “değişmezlik” koşu-
lunun kaldırılacağını belirtmişti.

Başka bir gelişme de, İstanbul, Kütahya, Niğde ve Seyhan illerinde 21 
Nisan 1946 tarihinde dört milletvekilliği için yapılması öngörülen ara se-
çimler olmuştur. CHP’nin bu ara seçimlerde aday göstermeyerek, seçmen-
lerini diledikleri adaya oy vermekle serbest bırakması, muhalefete karşı 
gösterdiği bir iyi niyet belirtisi olarak algılanmıştır. Gerçi, bu seçimleri o 
zamanlarda yine CHP’liler kazanmışlardı.

Bu seçim sonuçları, CHP’lilere birşeyler anlatmış olacak ki, bazı dav-
ranışlara girişmişlerdir. Bu davranışlarında, Demokrat Parti’nin tüm 

12 Ayın Tarihi, Sayı: 146, Ankara (Ocak), 1946, s. 16-19.
13 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 240-241.
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yurttaki kuruluşlarını tamamlayamadan seçimlere gidip, bir dört yıllık 
zaman daha kazanmak hevesinde oldukları görülmüştü. Nitekim CHP De-
ğişmez Genel Başkanı İsmet İnönü, 25 Nisan 1946’da, Parti Kurultayı’nı 
10.05.1946 günü için toplantıya çağırmış ve 26 Nisan 1946’da toplanan 
CHP Meclis Grubu da, dört ay sonra 1946 Eylül ayında yapılması gereken 
belediye seçiminin hemen, yani Mayıs ayında yapılmasına ve bunun için 
gerekli yasa tasarısının Meclis’e getirilmesine karar vermişti.

1.2. Belediye Seçimleri Kararının Alınması

CHP Meclis Grubu da, 26 Nisan 1946 tarihinde yaptığı toplantıda, oy 
birliği ile aldığı bir kararla Eylül ayında yapılması gereken belediye se-
çimlerinin 26 Mayıs’ta yapılmasını uygun bulmuştur. Bu karar Demokrat 
Parti tarafından tepkiyle karşılanmış ve Demokrat Parti Genel Başkanı 
Bayar, partisinin bu seçimlere katılmayacağını açıklamıştı.14

Nitekim muhalefet, belediye seçimlerinin erken tarihe alınması ile De-
mokrat Parti’nin örgütlenmesinin böylece geciktirilmek istendiğini iddia 
ediyordu. Halk Partililer ise muhalefetin iş başına geçmeye kalkışmadan 
önce olgunlaşması gerektiğini söylüyorlardı.15

Belediye seçimlerinin öne alınması ve bunun da genel seçimleri bera-
berinde getireceğini çok iyi sentez eden Adnan Menderes, Meclis’te yaptığı 
şu konuşmayla ortada yatan gerçekleri açıklamıştır:

“Muhterem arkadaşlar; Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grubu, 26 
Nisan’da yaptığı toplantıda, belediye seçimlerinin 1 Mayıs tarihinde 
başlaması ve bir ay içinde bitirilmesi kararını vermiştir.
Elimizdeki tasarı bu karar gereğince hazırlanmıştır. Bu tasarıda dik-
kati çeken nokta, belediye seçimlerinin bir defaya mahsus olmak üze-
re Eylül ayı yerine Mayıs ayına alınmış olmasıdır. Bunun için göste-
rilen mucip sebepte, yaz ayı içinde yapılması yine Halk Partisi’nce 
kararlaştırılmış bulunan milletvekilleri seçimlerinin eski belediye he-
yetleriyle değil, yeniden seçilecek heyetlerle yapılmasıdır. Anlaşılıyor 
ki, bir taraftan belediye seçimleri Mayıs ayına alınırken, diğer taraftan 
da 1947’de yapılması mukarrer ve kanun iktizası olan milletvekilliği 
seçimleri de önümüzdeki yaz ayları içinde yapılacaktır.
Seçimlerin acele ve âni olarak, kanuni müddetinden bir hayli evvele 
alınması için ileri sürülen sebep milletvekili seçimlerinin kış ayları için-
de yapılamıyacağı iddiasıdır. Kanaatımızca, bu sebep varit değildir. 
Çünkü tek dereceli seçimde reye iştirak edecek olan Türk köylüsü yaz 
aylarında tarlada, bahçede, yaylada işi gücü başına dağılmış ve faz-
lasiyle meşguldür. Kaldı ki, Milletvekilliği seçimlerinin kanuni miadı 
da ilkbahar aylarına rastlamaktadır. Binaenaleyh, seçimlerin böyle 
âni olarak tacil edilmesi gerçek, inandırıcı sebeplere dayanması ge-

14 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 79.
15 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 241.
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rekmektedir. Hâlbuki memleket ileri demokrasiye doğru giden kesin 
devresini yaşamaktadır. Bu devrenin kendisine mahsus hususi icap-
ları vardır. Seçimlerin ileri ve geri alınması ve Seçim Kanunu’nda ya-
pılacak, seçimlerin mevsimlere göre ve her şeye göre, bu hususiyetlere 
göre ayarlanması gerekirdi.
Kanaatimiz odur ki, seçimlerin yapılması zamanında bir değişiklik ol-
ması mevzuubahis idi ise, seçimleri ileriye almak değil, bilâkis daha 
geriye hiç olmazsa kanunların tâyin ettiği zamanlara bırakılması mü-
nasip olurdu.
Bu günlerde siyasi hayatın en önemli olayı, Cumhuriyet Halk Parti-
si’nden başka siyasi partilerin kurulmakta olmasıdır. Yani Türk Milleti 
siyasi alanda gerçek bir teşkilatlanma devresi yaşamaktadır. Siyasi 
alanda bu bahsedilen teşkilatlanma gerçekleşmeden rey serbestliği 
ve milletler iradesi gereği gibi gerçekleşememektedir. Nitekim siyasi 
teşkilatlanma henüz daha ilk aylarını yaşamaktadır.
Seçimlerin böyle bir zamanda yapılmasını, yeni kurulmakta olan par-
tilere birkaç ayın dahi esirgenmek istenmesi, millet iradesinin serbest 
tecellisini engelliyen bir karar olarak karşılamakta fakat bu, umumi 
efkârın gözünden kaçmamaktadır.
Unutmamalıdır ki, seçimler milletin iradesini ve mukadderatını dört 
sene için bağlamaktadır. Bu arz edilenden başka olarak seçimlerin 
tacil edilmesinin daha mühim mahzurları görülmektedir.
Bugün hâlâ Halk Partisi’nden başka diğer siyasi partiler ve matbuat 
türlü baskılar ve kanuni engeller altındadır. Memlekette gerçek ve ileri 
demokrasiye yer veren tedbirler alınmadıkça, demokrasiyi aksatan 
kanunlar değişmedikçe ve hatta bütün bunlar yapıldıktan sonra mil-
letin yeni seçime hazırlanması için muayyen bir zaman geçmedikçe 
seçimlerin yapılmasının, çok hatalı bir hareket olduğunda ısrar edil-
mektedir.”16

Bu görüşü Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 1946’da Meclis’i açış söylevin-
deki sözleriyle de teyit etmektedir. Nitekim; “Tek eksiğimiz karşı partilerin 
olmayışıdır.” dedikten ve malûm kanunların değişmesi lüzumunu işaret 
buyurduktan sonra şöyle demişti:

“Memleketin iç hayatında bu tedbirleri aldığınızdan sonra yeni seçim 
için tabiî olarak bir buçuk sene kadar geçecektir. Bu zaman, milletin 
yeni seçime bir hazırlık devri olacaktır. Tek dereceli olmasını dilediği-
miz 1947 seçiminde, milletin çoklukla vereceği oylar gelecek iktida-
rı tayin edecektir. Halbuki henüz ne tedbirler alınmış, ne o kanunlar 
değişmiş ve ne de millete, yeni seçime hazırlık devresi olacak zaman 
bırakılmıştır. İşte görülüyor ki, ilimizdeki asarı ile güdülen hedef Devlet 
Başkanımızın, kuvvet ve tazeliği henüz üzerinde olan sözleriyle taban 
tabana zıttır. Memlekette gerçek ve ileri demokratik hayata Devlet Baş-

16 TBMM, TD, Dönem: 7, Cilt: 22, Birleşim: 45, 29 Nisan 1946, s. 216-217.

217_Turgay_Murat.indd   7 01.09.2015   11:47:45

149



8 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

kanı’nın açılış nutkundaki sözleri başlangıç ve işaret olmuş ve siyasi 
partiler kurulmuştur. Fakat tasarı ile gidilen yolun bunun aksi olduğu-
nu görmektedir. Ancak bunu haklı gösterecek sebeplere de rastlamak 
mümkündür. Tasarıda gösterilen sebeplerden başka, iç ve dış politi-
kada da böyle bir hareket tarzını haklı gösterecek sebepler görülme-
mektedir. Hâlbuki böyle bir önemli karar alınırken sebeplerin etrafiyle 
milletçe bilinmesi gerekmektedir. Aksi halde bu tasarının demokratik 
şekilleri muhafaza edilerek tek parti sisteminin idamesi maksadiyle 
hazırlanmış olduğuna hükmetmek maalesef zaruri olmaktadır. Bu se-
bebe binaen tasarının kabul olunmamasını arz ve teklif ederim.”17

CHP Olağanüstü Kurultayı öncesinde 5 Mayıs 1946’da Akşehir’de bir 
konuşma yapan Cumhurbaşkanı İnönü bu yıl içinde “büyük seçimlerin 
yapılmasına karar verdiklerini” açıklamıştır.

1.3. 10 Mayıs 1946 CHP İkinci Olağan Kongresi

CHP İkinci Olağan Kongresi ise, seçimler öncesinde partide yapılacak 
değişiklikleri ve alınacak önlemleri görüşmek üzere 10 Mayıs 1946’da An-
kara’da toplanmıştır. Toplantıda CHP Genel Sekreteri’nin vermiş olduğu 
bir önerge üzerine CHP programının 4. maddesinin (c) fıkrasının değiş-
tirilmesi ve 22. maddenin de tümüyle kaldırılması için 25 kişilik parti 
program ve Tüzük Komisyonu’nun yaptığı çalışma olağanüstü kurultay 
tarafından onaylanmıştır. Yeni duruma göre CHP programında yapılan 
bu değişiklikler ile;

- Tek dereceli seçim sisteminin kabulüne,
- Sınıfsal amaca dayalı dernek kurulmasını yasaklayan 22. maddenin 

kaldırılmasına,
- Parti Genel Başkanı’nın dört yıllık bir süre için Büyük Kurultay tara-

fından seçilmesine,
- Tüzükte yer alan “Partinin Değişmez Genel Başkanı İsmet İnönü’dür.” 

şeklindeki ifadeden “Değişmez” sözcüğünün çıkarılması kararı alınmıştı.
Olağanüstü Kurultay’da bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı İnönü, 

muhalefetin seçimlere katılmayacağı yolundaki haberlere de değinerek, 
“vatandaşları oy sandığına gitmekten men etmenin onları meşru mücadele 
yolundan ayırmak anlamına geleceğine” dikkati çekerek bu gibi davranış-
lardan kaçınılmasını istemiştir. İnönü konuşmasında, “Serbest ve samimi 
bir seçim hedefimizdir. Kazanırsak vazifemizi yapmaya devam edeceğiz, 
seçimi kaybedersek, karşıya geçerek, fikirlerimizi ve siyasetimizi savun-
maya çalışacağız.” diyerek, partisinin muhalefete de hazır olduğunu an-
latmaya çalışmıştı.

Kurultay sonucunda İktidar, 5 Haziran 1946’da tek dereceli seçim ya-
sasını kabul etmiş ve sınıf temeline dayanan parti kurulabilmesini sağla-
mak için, Dernekler Yasası’nda değişiklik yapmıştır.18

17 TBMM, TD, Dönem: 7, Cilt: 22, Birleşim: 45, 29 Nisan 1946, s. 216-217.
18 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 79-81.
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Kurultay’da İnönü, Parti Genel Başkanlığı’na 708 üyenin oy birliğiyle 
yeniden seçilmiştir.19

Seçim sisteminde önemli bir değişiklik yapan 4918 sayılı bu yasaya 
göre; seçimler tek dereceli, açık oy, gizli sayım yöntemiyle yapılacak; sa-
yım yapıldıktan sonra da seçmen pusulaları yakılacaktı.20

Seçim Yasası’nın21 ardından 1947 yılında yapılması gereken genel se-
çimlerin öne alınması da kabul edilince Demokrat Parti, bu kararlara şid-
detli eleştiriler de bulunmuştur.22

Tasarı meclise getirildiği zaman, yapılan eleştiriler karşısında dönemin 
İçişleri Bakanı H. Uran, “tasarının eski kanuna nazaran ele aldığı ve sağ-
ladığı yenilikler vatandaşın hukukunun genişletilmesine ve seçim emniye-
tinin daha esaslı bir şekilde tahsisine ait hükümlerdir.” şeklindeki bu ko-
nuşmaları karşılığında H. Bayur çok çarpıcı açıklamalarda bulunmuştur. 

Bayur konuşmasında;

“Bu kanun herkesin beklediği bir kanundur ve sabırsızlıkla beklediği 
bir kanundur. Tek dereceli seçimi ve dolayısıyla gerçek demokrasiyi 
getirmesi bakımından hepimizi sevindiren ve ümide düşüren bir kanun-
dur. Ancak bu yalnız böyle değildir, bunun birçok hükümleri vardır ki 
iktidar mevkiinde bulunanları orada tutmaya yarar. Bu kanuna göre 
yapılacak seçimlerde hükümet ve onun partisinin oyla, seçimle düşür-
meye imkân yoktur. Yani halkın %60-70’i hükümetin aleyhinde de olsa, 
bu kanuna göre düşürmek imkânsızdır. Ancak %90 ve fazlası gibi sü-
pürücü bir muhalefet olmalıdır ki, hükümet ve partisini düşürebilsin. Bu 
ise halkta seçimlere karşı aldırışısızlığa sebep olur ve herkesi bağırta-
cak surette kötü idare edildi mi halkı, bunu seçim yoluyla değil, başka 
yollar ile değiştirmeye çalışmaya sevk eder. Bir kere kitlede bu yolda 
inananlar başladı ve yerleşti mi artık hiç kimse de bu gibi düşünceleri 
sökmek iktidarı kalmayabilir. O vakit böyle bir durum yaratmış olan ve 
bunun yaratılmaması için uğraşmış olanlar yani benim gibiler ateş ve 
kasırgayı önlemek için el ele verseler dahi hiçbir şey durdurmayabilir-
ler ve süpürülebilirler. Dolayısıyla hükümete ve onun partisine halka 
kendilerini seçim yolu ile devirmek imkânını vermelerini ve önerilen ka-
nunda ona göre değişiklik yapılmasını kabul etmelerini dilerim. Seçim 
Kanunu’nda başka bir eksiklikte oyun gizli olmasına dayanmasıdır.”23 

şeklinde ifade etmiştir.

19 Son Posta Gazetesi, 12 Mayıs 1946, s. 1.
20 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 84.
21 Bu kanun, 49 maddeyi içermektedir. Bu kanunla ikinci seçmen uygulamasına son veril-
miştir. Seçimlerde liste usulü çoğunluk sisteminin uygulanması benimsenmiştir. Bir önceki 
kanunla belirlenen seçme yaşı ve milletvekili sayısına ilişkin ölçütler korunmuştur. Bu ka-
nun, 1950’de çıkarılan 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanunu ile yürürlükten kaldırılmış-
tır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Erol Tuncer, Osmanlı’dan Günümüze Seçimler (1877-2002), 
Ankara, 2003, s. 28.
22 Turgay Merih, a.g.e., s. 131.
23 TBMM, TD, Dönem: 7, Cilt: 23, Birleşim: 57, 31 Mayıs 1946, s. 246.

217_Turgay_Murat.indd   9 01.09.2015   11:47:45

151



10 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

Bu arada belediye seçimleri eskisi gibi iki dereceli yapılmıştır. Tüm 
ülkede seçime katılım oranı çok düşük olmuştur. Ankara’da halkın polis 
ve bekçiler tarafından zorla sandık başlarına götürülmek istendikleri id-
dia edilmiş, bağımsız milletvekili Hikmet Bayur, olayı bir soru önergesi ile 
meclise getirmiştir.

Ancak konuyu cevaplayan zamanının İçişleri Bakanı Hilmi Uran, se-
çimlerin dürüst yapıldığını, seçimlere katılımın yüksek olduğunu, bazı 
büyük şehirlerde katılımın düşük olmasının sebebinin listelerdeki yanlış-
lıklardan ileri geldiğini, adını listelerde bulamayanlara yardım için polis ve 
bekçilerin evleri dolaştığını ve fakat zor kullanmadığını, kapalı oy verme 
usulünün kabul edilmiş olmasına rağmen isteyen vatandaşın açık oy ver-
mekte de serbest olduğunu, seçimler hakkında fazla bir şikâyet gelmedi-
ğini ve gelen şikâyetlerin hepsinin incelendiğini söylemiştir.24

Yapılan belediye seçimleri yapılacak olan genel seçimlerin de tartış-
maya açık olacağının işaretiydi. Bir bakıma nitekim seçimler sonucunda 
yapılan eleştiriler karşısında Prof. Dr. Nihat Erim, Ulus Gazetesi’ne yaptığı 
açıklama da şunları söylemiştir:

“Belediye seçimleri dolayısıyla muhalefetin kopardığı dedikodu, Bü-
yük Millet Meclisi’nde İçişleri Bakanımızın verdiği resmi rakamlara 
dayanan geniş izahat üzerine, artık dinmek lazım gelir. Fakat şim-
diye kadar tuttukları hareket tarzı göz önünde bulundurulursa böyle 
bir şey beklemek beyhudedir. Onların idddiaları şu noktalar etrafında 
toplanabilir:
1- Seçimlere iştirak düşük bir surette kalmıştır;
2- Halk, CHP’ye çeşit çeşit baskılar altında oy vermeye mecbur edilmiştir.
3- Seçim işlerine bakan resmi heyetler iktidar partisi lehine vazifelerini 
suistimal etmişledir.
4- Oylar gizli verilmemiştir. …Birkaç yerde usulsüzlük, kanuna aykı-
rı muamele belki olmuştur. Fakat bu bütün seçimlerin, kanunsuzluk 
içinde geçtiğini iddia etmek için kâfi bir sebep midir? … Bu itibarla, 26 
Mayıs seçimleri Türkiye’nin inkılâp partisi olan CHP için yeni bir ba-
şarıdır. Muhalifler nasıl yaygara koparırlarsa koparsınlar, bu gerçek 
tarihe böyle geçecektir.”25

Demokratların seçim kanunu konusunda ve seçimlerin erkene alınma-
sı konusundaki eleştirilere CHP kanadından da aynı şekilde cevap gecik-
memiştir. Cumhurbaşkanı İnönü, Trabzon’da halka hitabında bu konu 
hakkında şunları söylemiştir:

“…İlk defa içine girdiğimiz tek dereceli seçimin tecrübesizliklerin, teş-
kil ve tertip eksikliklerini görmeye başladık. Birtakım eksikliklerin 
meydana çıkmış olmasının üzüntüsünü gözlerimizde büyütmemeliyiz. 

24 Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş (Türkiye Cumhuriyeti Tarihi - IV, 1946-1950), İstanbul, 
2009, s. 48-49.
25 Ayın Tarihi, Sayı: 151, Ankara, (Haziran), 1946, s. 18-19.
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Demokrasi de bunlar her memleketin geçirdiği merhaldedir. El verir ki 
seçimde reyler hakikaten serbest ve masun olsun. Bu esas şüphe gö-
türmez bir surette temin olunmuştur… Bütün dünyanın gözü önünde 
tek dereceli olarak ilk yapacağımız milletvekili seçiminin milletimizin 
vazife severliliğini ve sağduyusunu gösterecek muvaffakiyetli bir imti-
han olacağına şüphem yoktur.”26

ifadesinde bulunarak, kanunun eksikliklerini kabul etmiştir.
Bu konuda yine Adnan Menderes yaptığı konuşmada:

“Sayın arkadaşlar; bugüne kadar yürürlükte olan milletvekilleri se-
çim Kanunu İkinci Meşrutiyet intihabı Mebusan Kanunu’nun ehemmi-
yetsiz farklarla bir devamından ibaret sayılabileceği gibi bu kanunda 
yapılan tadiller de dört sene evvel ve tek parti usulünün cari olduğu 
zamanlarda yapıldığı için mevcut seçim kanunu günün ihtiyaçlarını 
karşılamaktan uzaktı denilebilir. Hâlbuki yürürlükteki bu kanun ile 
onun yerine geçecek olan tasarı arasındaki tek esaslı fark da ikinci 
seçmenlere ait hükümlerin kaldırılarak yerine tek seçim esasına göre 
hükümler konulmuş olmasından ibarettir. Binaenaleyh bu tasarıda 
bugün çok partili sistemin ihtiyaçlarını karşılayan hükümleri ve temi-
natı ihtiva etmemektedir.”27

şeklindeki ifadesinin ardından seçim güvenliğinden de bahsederek,

“...yurttaş sandık başına gelinceye kadar bekçinin, muhtarın jandar-
ma ve polisin her sınıftan idare amir ve memurunun ve iktidar partisi-
nin belediye seçim kurulu, seçim komisyonu aza ve reis olarak, otorite 
kullanan mensuplarının derece derece elinden geçmektedir. Yurttaş, 
günlük hayatında da daimi surette bu tesirler altında yaşamaktadır.
Binaenaleyh mesele sandık başına kadar seçmen yurttaşı takip eden 
vazifeli veya vazifeli olmayan bu silsilenin ruh zihniyetine salim bir 
istikamet verebilmektir.”28

diyen Menderes, genel seçimlerin de erkene alınacağı hususunda, parti-
sinin güç kazanmasını durdurmaktan başka seçim tarihini öne almanın 
hiçbir nedenini görmediğini ileri sürüyordu.29

Bu arada Demokrat Parti’ye katılan ve kuruluşu öncesinde dörtler-
le sıkı bağlantısı olan Emin Sazak ise, yaptığı konuşmada, “seçimlerin 
aceleye getirilmesinin” muhalefete hayat hakkı vermemek isteğinden kay-
naklandığını iddia etmiştir. Yapılan bu eleştiriler, dönemin İçişleri Bakanı 
Hilmi Uran’ı hayli zor durumda bırakmış ve Uran, seçimlerin öne alın-
masının nedenini; “Dünya durumunun karanlık ve kararsız uzun bir sü-

26 Ayın Tarihi, Sayı: 151, Ankara, (Haziran), 1946, s. 11.
27 TBMM, TD, Dönem: 7, C. 23, Birleşim: 57, 31 Mayıs 1946, s. 246.
28 Akşam Gazetesi, 1 Haziran 1946, s. 2.
29 Feroz Ahmad, Demokrasi Sürecinde Türkiye (1945-1980), (Türkçeleştiren: Ahmet Fethi), 
İstanbul, 2010, s. 32.

217_Turgay_Murat.indd   11 01.09.2015   11:47:45

153



12 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

rünceme devresinde olduğu…” ve “memleket idare ve politikasını içerde ve 
dışarda kararlı bir hale getirmek gibi gerekçelerle açıklamaya çalışmıştır.”

Muhalefetin bütün eleştiri ve karşı çıkma çabalarına karşın, seçimlerin 
bir yıl öne alınarak, 21 Temmuz 1946 tarihinde yapılmasına karar veril-
miştir.30 İçişleri Bakanı Hilmi Uran’ın imzası ile yayınlanan bir bildiri ile, 3 
Temmuz günü, seçimlerin 21 Temmuz’da yapılacağı açıklanmıştı. Ancak 
milletvekilleri seçimlerine hazırlık için muhalefete sadece 18 gün bırakıl-
mış31, yirmi üç yıllık iktidar partisi karşısında muhalefete ancak altı aylık 
bir geçmiş kalmıştı.32

Seçim tarihinin kesinleşmesiyle birlikte Demokrat Parti seçime girme 
kararı vermekte epeyce zorluk çekmişti. Çünkü Demokrat Parti yurt ça-
pındaki örgütlenmesini henüz tamamlayamamıştı.

Özellikle uzak illerde bir korku havası vardı. Halk, Demokrat Parti’ye 
girmekten, hatta binasını Demokrat Parti’ye kiraya vermekten korkuyor-
du. Büyük bir idari ve siyasi baskı vardı.33

Nitekim yerel seçimlerin boykot edilmesinden hemen sonra tek dereceli 
bir seçim sistemine geçişi sağlayan yasanın kabulü, üniversitelere verilen 
özerklik ve basın yasasının liberalleştirilmesi gibi hususların ardından 
yine de CHP’lilerden “Demokratik Kargaşa” uyarısı gelince bu uyarı, “top-
lumsal yapıda derin rahatsızlıklara neden olan ortam devam ederse, bir 
süre özgürlük defterini kapatıp otoriteyi baştan aşağıya tesis etmek gerekli 
olabilir” diyen İnönü’nün sözcüsü Nihat Erim’den geldiği için anlamlıydı.

Böyle uyarıların etkisi, Demokrat Parti liderliğini daha ihtiyatlı hale 
getirmiştir. Çünkü İnönü’nün o günlerde sadece Demokrat Parti karar-
gâhına birkaç jandarma göndererek, yeni partiyi kapattırabileceği imajı 
sağlanmaya çalışılmıştı.34

Öyle ki, İnönü Halk Partisi’nin kurultayında; milletvekilleri seçimle-
rinin de öne alınacağını ve bir-iki ay içinde yapılacağını haber verdikten 
sonra, bu kararın “Meclisin otoritesi üzerinde saygılı olmayan tartışmalar 
yapılması sebebiyle” alındığını açıklamış ve muhalefetin seçimlere girme-
mesi halinde doğacak siyasi duruma değinerek, aynen şunları söylemiştir: 

“Son zamanlarda bazı memleketlerde seçime iştirak etmeme taktiği gö-
rülmüştür. Bunun manası, yabancı devletlere karşı, memleketin iç idaresini 
itham etmektir. Kendi iç idaremizi, yabancı devletlere karşı kötüleme teşeb-
büsünü, Türkiye denilen memlekette vatandaşların hoş görmeyeceklerin-
den eminim.”

Böylece Devlet Başkanı, herhangi bir sebeple seçimlere girmeyecek 
bir muhalefet partisini, vatan hainliği ile itham edeceğini ortaya koymuş 
oluyordu. Bu iddiasının delilini de “Seçimlere girmeyecek partinin, kendi 

30 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 82.
31 Celal Bayar, Başvekilim Adnan Menderes, (Derleyen: İsmet Bozdağ), İstanbul, 1986, s. 56.
32 Cem Eroğul, Demokrat Parti Tarihi ve İdeolojisi, Ankara, 2003, s. 34.
33 Mahmut Goloğlu, a.g.e., s. 65-66.
34 Feroz Ahmad, a.g.e., s. 36.
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üyelerini sandık başına gitmekten alıkoymak suretiyle meşru mücadeleden 
ayrılmış olacağı” tefsirinde görüyordu.

Bir parti meşru yollardan ayrılmışsa, gayrimeşru yola girmiş demektir. 
Gayrimeşru yola giren parti kapatılır, idarecileri de mahkemeye sevk olu-
nur. İnönü açıktan açığa seçimlere girmeme yolu ile mukavemete geçildiği 
takdirde, Demokrat Parti’yi kapatacağını ilan ediyordu.35

Bu baskıların ardından Demokrat Parti kurmayları seçime katılıp ka-
tılmama konusunda görüşmek üzere bir araya gelmişler, Demokrat Parti 
lideri Celal Bayar her ilden birer temsilciyi seçime girip girmeme konusu-
nu görüşmek için 16 Haziran 1946’da Ankara’ya çağırmıştı.36

1.4. Demokrat Parti’nin Seçimlere Girme Kararı

16 Haziran’da Ankara’da toplanan Demokrat Parti delegeleri erken ge-
nel seçimi görüşmüş, ancak Demokrat Parti’nin istediği tek dereceli seçim 
arzusu gerçekleşmişken seçimlerin emniyet içerisinde güvenle yapılaca-
ğına dair kuşkular tam olarak giderilememiştir. Kurucuların seçime ka-
tılmama eğilimine rağmen teşkilatın katılma arzusu daha ağır basmış ve 
seçimlere iştirak oybirliğiyle alınmıştır.37

Demokratların seçimlere katılma kararlarında son defa yapılan bele-
diye seçimlerine dair gelen raporların sonuçları da etkili olmuştur.38 De-
mokrat Parti’nin seçimlere katılma kararını Celal Bayar: “…çok eksik ve 
kötüye kullanılması çok kolay bir seçim kanunu yapılmış olmasına rağmen, 
mahzurlarını Büyük Millet Meclisi’nde madde madde saydıktan sonra, 
vebalini iktidarın omuzlarına terk ederek, seçimlerden kaçmayı düşünme-
dik”39 şeklinde ifade etmiştir.

Demokrat Parti’nin seçimlere girme kararı Cumhuriyet Halk Partisi 
kanadında da yankı bulmuştur. Falih Rıfkı Atay, 18 Haziran 1946 ta-
rihli Ulus Gazetesi’ndeki yazısında: “Demokratlar nihayet kendi araların-
da toplandılar ve seçime katılmaya karar verdiler. Seçime katılmamak için 
kullanılagelen partinin yeteri kadar memlekette yayılmamış olduğu baha-
nesi böylece ortadan kalkmıştır…” şeklinde memnuniyetini dile getirirken; 
Hüseyin Cahit Yalçın ise 20 Haziran 1946 tarihli Tanin Gazetesi’nde bu 
konuyla ilgili şunları söylüyordu:

“…Seçimlere iştirak etmek bir parti için vazifedir, borçtur. Muhalif bir 
partinin hedefi mevcut hükümeti devirip onun yerini almaktır. Ortada 
bir parti varsa o partinin seçimlere en büyük bir arzu ile koşması bir 
zarurettir. Bunu bir fedakârlık şeklinde düşünmek bir taraftan azamet 
taslamak temayyülünü, diğer taraftan da parti ve seçim mefhumların-
dan gafleti ifade eder. Demek ki Demokrat Parti, Belediye seçimlerine 

35 Celal Bayar, a.g.e., s. 54-55.
36 Süleyman Kocabaş, İnönü Dönemi (1938-1950), İstanbul, 2009, s. 427.
37 Şerif Demir, Türk Siyasi Tarihinde Adnan Menderes, İstanbul, 2010, s. 105.
38 Yeni Sabah Gazetesi, 13 Haziran 1946, s. 1.
39 Celal Bayar, a.g.e., s. 56.
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girebilirdi. Girmedi ve hata etti. Milletvekili seçimlerine iştirak kararı, 
bu hatayı kabul ve itiraf etmekten başka bir mana ifade etmez… Hü-
kümet hür seçimleri temin edecek hiçbir tedbir almamış ve hiçbir şey 
yapmamış olmakla itham edilirken, bu eksikler objektif bir şekilde bi-
rer birer gösterilmiş olsaydı, beyanname bir kıymet iktisap ederdi ve 
ona göre bir mukabele görürdü…”

Ve hala hür seçime imkân verilmemiş olduğu iddia ediliyor ki haksızlı-
ğın bu derecesi Demokrat Parti hesabına iyi bir not teşkil etmez.40

Demokrat Parti hakkında gazetelerde çıkan bu haberler karşılığında 
Adnan Menderes de bir açıklama yapmıştır. Menderes, vatandaşın söz, 
fikir ve vicdan hürriyetinin demokrasi de yerini ve önemini belirttikten 
sonra son zamanlarda Halk Partisi adına gazetelerde ve meydanlarda va-
tandaşların en doğal hakları olan fikir ve vicdan hürriyetine yönelik teh-
ditlerin yapıldığını belirtmiştir.

Farklı yerlerde Halk Partisi adına vatandaşların hürriyetine yapılan 
saldırıların varlığı “demokrasinin yer bulmamış olmasının şaşmaz delilidir” 
diyen Menderes, Demokrat Parti’nin seçime katılma kararını açıkladıktan 
hemen sonra “ürkütme ve korkutma edebiyatından vazgeçildiğini” söyle-
miştir.41 Böylece seçim çalışmaları da başlamış oluyordu.

Seçimlerin arifesinde, Demokrat Parti altmış üç vilayet merkezinde, üç 
yüz kaza merkezinde ve çok sayıda köyde örgütünü kurmayı sağlamıştı. 
Bu arada Demokratlar Mareşal Fevzi Çakmak’ın şahsında çok değerli bir 
destek kazanmışlardı. Fevzi Çakmak, Demokrat Parti listesine bağımsız 
aday olarak girmişti.42 Seçim propagandaları sırasında partililerin gaze-
telerde ve meydanlardaki konuşmaları da seçimin gerginliğini ortaya çı-
karmıştı.

Nitekim Falih Rıfkı Atay: “Demokrat Parti bir siyasi parti olmaktan çık-
mıştır. Bu bir yıkıcılar ve intikamcılar hareketidir” derken; eskiden Antak-
ya’da valilik yapmış olan Erzincan Milletvekili Şükrü Sökmensüer, An-
takya’da yaptığı konuşmada, Demokrat Parti programına şiddetle hücum 
ettikten sonra şöyle demiştir: “İktidar mevkiini vermiyeceğiz. Biz iktidar 
mevkiini daima elimizde tutacağız. Bu bir seçim mücadelesi değildir. İnö-
nü’yü devirme mücadelesidir. Buna imkân vermeyeceğiz.”43

Refik Koraltan ise, “Bu memlekette yapılan güzel işlerin tapu senedi 
Halk Partisi adına tescil ettirilemez. Ne yaptıysa millet yaptı. Zümre sal-
tanatını yaşatmak isteyen bazı gafilleri doğru yola getirmek için yılmadan 
mücadele edeceğiz.”44 ifadelerinde bulunuyordu.

Demokrat Partililer, 3 Temmuz’dan itibaren Hükümet’in takındığı ta-
vırda değişiklik olduğunu, yurdun dört bir tarafından Demokrat Parti 

40 Ayın Tarihi, Sayı: 151, Ankara (Haziran), 1946, s. 42-46.
41 Şerif Demir, a.g.e., s. 106.
42 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 247.
43 Yeni Sabah Gazetesi, 4 Temmuz 1946, s. 1-3.
44 Cumhuriyet Gazetesi, 4 Temmuz 1946, s. 1.
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merkezine tazyik ve tehdit şikâyetleri geldiğini ve eğer bu tazyik ve tedhiş 
devam ederse partinin bazı mukabil tedbirler alınacağı bildirilliyordu.45

1.5. Demokrat Partisinin Seçimlere Gidişi

Bunun üzerine Halk Partisi kendi şubelerine bir sürküler göndererek, 
seçim kampanyasında zor usulleri kullanmaktan çekinilmesini, muhale-
feti dışardan para almakla suçlamaktan ve muhalif partinin kapatılacağı 
tehdidini savurmaktan vazgeçilmesini tavsiye etmiştir. Ayrıca İçişleri Ba-
kanlığı da memlekette ilk defa yapılacak olan tek dereceli seçimde yurttaş-
ların hiçbir engele uğramaksızın oylarını kullanabilecekleri bildirilmiştir.46

Halk Partisi ve Demokratların seçim yarışları devam ederken, seçim 
kampanyası sırasında Cumhurbaşkanı İnönü de, halen Genel Başkanı 
olduğu CHP’yi destekledi. Bu nedenle kendisini eleştiren muhalefetin47 
eleştirilerini radyoda yaptığı konuşmada şöyle cevapladı: “Bugünkü Ana-
yasa’ya göre doğru olan, Parti Başkanı’nın, Cumhurbaşkanı olmasıdır. Bu 
başkan partisi ile birlikte düşer. Bunu da bilmek gerekir. Muhalifler, beni 
yücelttirip partimi kaybettirmek istiyorlar. Hayat pahalılığının sebebi İkinci 
Dünya Savaşı’dır. Yolsuzluklarla ciddi mücadele ediyoruz.” Bunun üzeri-
ne Demokrat Parti Başkanı da radyoda konuşma yapmak istemiş, fakat 
kabul edilmemiştir.48

Nitekim Adnan Menderes bu konuyla ilgili 22 Haziran 1946 tarihli Va-
tan Gazetesi’nde seçimlerde kendi partisinin İsmet Paşa’yı hem Cumhur-
başkanı ve hem de parti lideri olmasını eleştirmesinin sebeplerini Ata-
türk’ten örnek vererek açıklamıştır. Menderes:

“Tek partili idarede Devlet Başkanı’nın aynı zamanda Parti Başkanı 
olmamasının fiili ve hakiki bir fark yaratmayacağı izahına lüzum ol-
mayan bir hakikattir. Tek partili idare ile çok partili idare birbirinden 
o kadar başkadır ki, bu ikisinin arasındaki fark akla kara arasındaki 
fark kadar büyüktür. 1930’da Serbest Parti’nin kurulmasıyla Devlet 
ve Parti Başkanlığı’nın ayrılması meselesinin o zaman derhal ortaya 
çıktığını görüyoruz. O vakit Serbest Fırka Reisi Fethi Bey’e yazdığı bir 
mektupta Atatürk, Cumhuriyet Halk Partisi’nin başkanlığını fiilen yap-
mamakta olduğunu, ancak Devlet Başkanlığı vazifesinin hitamında 
fiilen partisinin başına geçeceğini hiçbir tefsire mahal bırakmayacak 
şekilde açıklıkla ifade etmiştir. Devlet Reisliği yüksek makamının, par-
ti mücadeleleri içine sokulmayarak, bütün partilerin üstünde kalması 
ve hepsine karşı aynı adalet ve insaf duygularıyla ve kanunun emret-
tiği tam tarafsızlıkla hareket edilmesi ancak ve ancak bu meselenin 
halline bağlı bulunmaktadır.”49

45 Cumhuriyet Gazetesi, 9 Temmuz 1946, s. 1.
46 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 248.
47 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 88.
48 Mahmut Goloğlu, a.g.e., s. 71.
49 Orhan Cemal Fersoy, Bir Devre Adını Veren Başbakan Adnan Menderes, İstanbul, 1971, 
s. 145-146.
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Özellikle İkinci Dünya Savaşı’nın getirmiş olduğu ağır ekonomik şart-
lar ve Cumhuriyet Halk Partililerin halktan uzaklaşması, Demokratların 
yükselişini adeta kendiliğinden getirmiştir. Nitekim gerçekleşen şu olay 
bu fikrimizi destekler niteliktedir: Bursa köylerinden birine giden CHP 
milletvekillerini hemşehrilerine gösteren bir köylü: “Bunları ayağınıza ge-
tiren Demokrat Parti’dir.”50 demiştir.

Seçimlerin arifesinde Adnan Menderes, Kütahya, Aydın ve Manisa’dan 
üç yerde birden aday olmuştur.51 Adnan Menderes son seçim nutkunu, 
adayı bulunduğu Aydın’da yapmıştı. Menderes dörtlü takrirden ilk defa o 
gün bahsetmiş ve CHP’nin tutumunu hemşehrilerine anlatmıştı.

Konuşmasının ana teması şöyleydi:

“Sevgili arkadaşlarım! Ben size hesap vermeye geldim. Bugüne kadar 
bu memlekette hürriyet gelsin diye çırpındık, dinlemediler. Bizi sorgu-
ya çektiler, 7 saat küfrettiler. Bize kızmalarının yegâne sebebi, iste-
dikleri yolda yürümeyişimizdir. Bize gidecek yol olarak telkin edilmek 
istenen şeyler, şunlardı: 1- Şark vilayetlerinde ve hudut vilayetleri-
mizde teşkilat yapmamak, köylere asla uzanmamak ve hatta şimdilik 
fikir cereyanlarına müsait diye kabul edilen vilayetten başka yerlerde 
teşkilat yapmamak. 2- Teker teker, seçe seçe ancak mahdut sayıda 
aza kaydetmekle iktifa etmek. 3- Halk Partisi’ne karşı hiç, olmazsa 
40-50 sene iktidara gelme iddiasında bulunmamak. Görülüyor ki ar-
kadaşlar, bizden beklenilen demokratik manzarayı tamamlayan bir 
süs olarak kalmak, geniş veya dar, fakat Halk Partisi’nce çizilecek bir 
faaliyet hududu içinde bulunmak şartıyla Meclis’te verilecek sandal-
yeleri işgal etmekle iktifa etmek.”52

şeklinde ifade eden Menderes Halk Partililerin bu konuda kendilerine kar-
şı aldıkları tedbirleri de şöyle açıklamıştır: “1- Tezvir ve iftiradan ibaret pro-
paganda, 2- Müsait gördükleri idare amirleri vasıtasıyla her türlü baskı, 3- 
Seçimleri öne almak, 4- Seçimlerde kazanmak için her çareye müracaat.”53 

Karşılıklı olarak gazete manşetlerini süsleyen haberler de her gün 
manşetlerdeki yerini almaktaydı ve her iki tarafında yanlı gazeteleri seçim 
ortamını daha da gerginleştirmekte idi. Nitekim 5 Temmuz 1946 tarihli 
Ulus Gazetesi’nde yer alan “propaganda bu mudur?” başlıklı haberde, 

“...seçim tarihi yaklaştıkça memleketin birçok bölgelerinde propagan-
da faaliyetleri de günden güne hızlanmaktadır. Fakat, propaganda 
namı altında Demokrat Parti adına kullanılan usuller daha şimdiden 
sağduyu sahibi her vatandaşı acı acı düşündürecek bir şekil ve mahi-
yet almıştır. Ya doğrudan doğruya bu partiye mensup olanlar yahut 
da onlar adına hareket eder görünen birtakım kimseler, halkın, bil-

50 Yeni Sabah Gazetesi, 7 Temmuz 1946, s. 1.
51 Şerif Demir, a.g.e., s. 108.
52 Orhan Cemal Fersoy, a.g.e., s. 154-155.
53 Orhan Cemal Fersoy, a.g.e., s. 154-155.
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hassa köylümüzün devrim ve rejime karşı inancını sarsmak için elden 
gelen gelmeyen bin bir türlü yola başvurmaya başlamıştır.”54

haberi yayımlanmıştır.
Sonuç olarak, muhalefetin sürekli olarak idari baskılardan söz ettiği 

ve daha seçimler yapılmadan yolsuzlukların gündeme geldiği bir ortamda 
partiler, aday listelerini ilan etmişlerdir.

Cumhuriyet Halk Partisi, bütün illerde seçime katılırken; Demokrat 
Parti; Ağrı, Bingöl, Bitlis, Çoruh, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, Kars, 
Kırşehir, Malatya, Mardin, Muş, Niğde, Rize, Siirt ve Van olmak üzere, 16 
ilde örgütlenme fırsatı bulamadığı için seçimlere katılamamış55, böylece se-
çimler 21 Temmuz 1946 tarihinde sakin ve düzenli bir şekilde geçmiştir.56

2. Seçim Sonuçları

Ancak yapılan bu ilk tek dereceli seçim, aynı zamanda Türk siyasi ta-
rihinin en çok tartışılan seçimleri olacak, bu seçimlerdeki yolsuzluklar, o 
zamanki muhalefetin uzun yıllar boyunca propaganda malzemesini oluş-
turacaktı.57

Seçim sonuçlarına göre 395 CHP adayı, 66 Demokrat Parti adayı ve 4 
bağımsız aday kazanarak milletvekili olacaktır.58 Ancak sonradan kesin 
sonuçlara göre Kırkaltı seçimi sonunda mecliste 403 CHP’li, 54 DP’li, 8 
bağımsız milletvekilinin bulunduğu anlaşılacaktır.

Ne var ki Demokrat Partililer bu rakamları kabul etmiyor.59 Demok-
ratlara göre, Demokrat Parti teşkilatının sandık müşahitleri eliyle topla-
dığı rakamların hesabından, 1946 seçimlerinde Demokrat Parti’nin 279 
milletvekilliği, Halk Partisi’nin de 186 milletvekilliği kazandığı anlaşıldı.60 
Dolayısıyla Demokrat Parti’nin seçimlere itirazı da bir o kadar sert oldu.

Demokrat Partililerin önde gelenlerinin verdikleri demeçler, bu seçim 
sonuçlarının uzun süre gündemde kalacağının göstergesiydi. Nitekim, 
Mareşal Fevzi Çakmak Paşa verdiği demeçte, “Gayri kanuni yollarla vatan-
daşların haklarını çiğneyerek, kurulacak olan Meclis, milleti temsil kudre-
tinden mahrum olacaktır.”61 demiştir. Demokrat Parti Genel Başkanı Celal 
Bayar ise seçimlerin sona ermesi dolayısıyla intibalarını soran gazetecilere 
şu beyanatta bulunmuştur: “Birkaç gün sonra Demokrat Parti Genel İdare 
Kurulu bir beyanname ile memleketimizde seçim emniyet hususunun nasıl 
ayaklar altına alındığını umumi efkâra tefarruatı ile arz edecektir.”62

54 Ulus Gazetesi, 5 Temmuz 1946, s. 1.
55 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 89.
56 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 250.
57 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 90.
58 Cumhuriyet Gazetesi, 24 Temmuz 1946, s. 1.
59 Mahmut Goloğlu, a.g.e., s. 71-72.
60 Celal Bayar, a.g.e., s. 69.
61 Vatan Gazetesi, 23 Temmuz 1946, s. 1.
62 Yeni Sabah Gazetesi, 25 Temmuz1946, s. 1-3.
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“İşte ben iddia ediyorum, hatta itham ediyorum; seçim işlerine fesat 
karıştırılmıştır. Seçimler memleketin hakiki iradesini göstermekten 
uzaktır. Şayet kanunsuz hareketler ve vatandaşların üzerinde yapılan 
türlü tazyikler azami hadde çıkarılmamış olsaydı, yurdun her tarafın-
da seçimleri partimizin kazanmamasına imkân yoktu… Halk Partisi 
iktidar mevkiini ancak seçimlerden önce ve seçimler esnasında tatbik 
ettiği zorlamalara dayanan usuller ve seçim evrak ve mazbatalarında 
tahrifat yapmak sayesinde muhafaza etmektedir.”

Bu demeç iktidar çevrelerinde hoş karşılanmadığı gibi, bu demeci ya-
yınlayan Yeni Sabah ve Gerçek Gazeteleri de İstanbul Sıkıyönetim Komu-
tanlığı tarafından kapatılmış ve seçim sonuçlarının basında eleştirilmesi 
yasaklanmıştır.63 Ancak aynı beyanata sayfalarında yer vermiş olan Hü-
kümet taraftarı Tanin Gazetesi’ne böyle bir muamelede bulunulmamış-
tı.64

2.1. Seçim Sonuçlarına Yapılan İtirazlar

Seçimlere yapılan itirazlar ve yaşanan gerginlikler dolayısıyla İsmet 
İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin VIII. dönem açılış konuşmasında, 
seçimler sonrası yaşanan gerginliklerle ilgili şu ifadelere yer vermiştir:

“Memleket idaresinde, iktidarın, serbest seçimle tayin olunması ve 
karşı fikir ve kanaatlerin memleket hayatında serbestçe söylenmesi 
ve tesir etmesiyle, halk idaresinin ileri merhalesi muvaffakiyetle kurul-
muştur. Artık, Büyük Meclis’te belediye ve il idarelerinde, karşılıklı si-
yasi partilerle çalışıyoruz. Bu devrin feyizli bir surette işleyeceğine ve 
her yeni seçimin daha az sıkıntılı ve eksikler daha ziyade düzeltilmiş 
olarak, geçeceğine inanıyoruz. Şimdi bütün gayretimiz, fikir ve parti 
ayrılıklarının vatandaşlar arasında düşmanlık yapmamasına yönel-
tilmiştir... Milli hayatın gelişmesinde güç olan safha, siyasi fikir ihti-
lafları perdesi arkasında karışıklığı, vatandaşları birbirine düşürmeyi 
hedef tutacakların, açık ve örtülü faaliyetleridir. Eğer, vatanseverliği 
temel tutan ve bu mecliste şerefle milleti temsil eden siyasi partiler ve 
bağımsızlar uyanık olurlar ve partiler üstündeki memleket davaları-
nı kavramakta ve birbirlerine yardım etmekte anlayış gösterirlerse, 
memleketi kötü niyetlere karşı koruyup, hürriyet içinde ilerleteceğimi-
ze hiç şüphem yoktur.”65

Seçimlerdeki yolsuzluk konusu, Cumhurbaşkanı İnönü tarafından da 
zaman zaman dile getirilmiştir. İnönü, özellikle İstanbul’daki yolsuzlukla 
ilgili olarak daha sonraki yıllarda şöyle bir öz eleştiri yapacaktır:

“Biz geçen sene 1946 seçimlerinde, İstanbul’daki marifet yüzünden 
zedelendik. O marifeti yapanlar, bugün hala sıkılmadan konuşuyor-

63 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 91.
64 Kemal H. Karpat, a.g.e., s. 252.
65 İsmet İnönü, a.g.e., s. 67-68.
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lar… Önce kaybettik dediler. Sonra beş sandık kalmıştı, şimdi beş 
milletvekili kurtuluyor, beş adayımız kazandı dediler. Aslında açıkça 
marifet yapıyorlarmış. Bütün ülke lekelendi; sanki her yerde seçimler 
öyle geçmiş gibi gösterilmeye çalışıldı. Ne olurdu beş milletvekilliğini 
de kaybetseydik… Ama Recep Peker vardı. Cevdet Kerim de ne pa-
hasına olursa olsun, onu kurtarmayı bir marifet sayarak, kendinden 
geçecek ölçüde Peker’e olan bağlılığını tüm ülkeye ödetti.”66

Nitekim her gün gazete manşetlerinde seçim yolsuzluklarıyla ilgili de-
liller sunuluyordu ki bunun en bariz örneği de Vatan Gazetesi’nde yayın-
lanan haberde görmek mümkündür. Haber alındığına göre geçen Cuma 
günü İstanbul’da her kazanın emniyet amirleri, polis memurlarını topla-
yarak, şöyle bir emir vermişlerdir: “Seçim günü Demokrat, Milli Kalkınma 
ve diğer partiler tarafından zabıt varakası yaptırmak için müracaat edecek-
lere katiyen ehemmiyet verilmeyecek ve zabıt tanzim edilmeyecek. Cumhu-
riyet Halk Partisi’nden her kim müracaat ederse derhal müracaatına itibar 
gösterilecekti.” Haberin manşetinden sonra da yayınlanan haberde İzmir-
lilerin seçimleri protesto ettiklerini, zira seçim komisyonu azaları, zabıtla-
rın verilen emirle değiştirildiğini itiraf etmişlerdi.67

Seçim sonuçlarıyla ilgili tartışmalar devam ederken, TBMM 5 Ağustos 
1946’da toplanmıştır. CHP, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için, grupta yaptı-
ğı gizli oylama sonucunda, oylamaya katılan 366 üyenin oybirliği ile seç-
tiği, İsmet İnönü’yü; TBMM Başkanlığı için de, grupta 360 üyeden 357’si-
nin oyunu alan Kazım Karabekir’i aday göstermiştir.

Demokrat Parti ise Cumhurbaşkanlığı için Mareşal Fevzi Çakmak’ı, 
TBMM Başkanlığı içinde eski bakanlardan Yusuf Kemal Tengirşenk’i aday 
göstermiştir.

Yapılan seçimler sonucunda68 İnönü 451 oydan 388’i ile tekrar Cum-
hurbaşkanı seçilmiştir. Demokrat Parti’nin adayı Mareşal Fevzi Çakmak, 
59 rey almıştır.

Diğer taraftan Saraçoğlu Kabinesi istifa etmiş, yeni kabineyi kurmakla 
İstanbul Milletvekili Recep Peker görevlendirilmiştir.69

Çok partili hayatın ilk hükümetini kuran Recep Peker, muhalefetle 
iktidar arasındaki ilk siyasi mücadeleyi 21 Temmuz seçimlerine yapılan 
itirazlarda yaşar. CHP yönetimi seçimlerin adil koşullarda yapıldığını, mu-
halefetin eleştirilerinin tamamen “demogoji ve aşırı propaganda saplantı-
ları” olarak değerlendirmesinde bulunmuştur.

Demokrat Partili milletvekilleri ise geçen hükümeti seçimlere hile ka-
rıştırmakla itham ederek, seçimlerin iptal edilmesini talep etmişlerdir. 
Bütün bu itirazlar sonuç getirmeyince Demokrat Partili milletvekilleri, 

66 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 90.
67 Vatan Gazetesi, 23 Temmuz 1946, s. 1.
68 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 93.
69 Cumhuriyet Gazetesi, 6 Ağustos 1946, s. 1.
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istifa ederek, sine-i millete70 dönmekle CHP ve Hükümeti tehdit etmiş-
lerdir.

Çok partili hayatın ilk seçimine gölge düşmüş ve parlamento karışmış-
tır. Bunun üzerine devreye Cumhurbaşkanı İnönü girmiş ve Demokrat 
Parti lideri Celal Bayar ile görüşme yaparak, Demokrat Partililerin tekrar 
meclise girmesini sağlanmıştır.71 Seçim itirazları devam etmiştir. Demok-
ratlar tarafından 36 ile ait seçimlere toptan itiraz edilmiş ve ayrıca şahıs-
ları itibariyle 27 milletvekili hakkında da itirazlar ileri sürülmüştü.72 Bu-
nun üzerine Meclis’te seçimlere yapılan itirazları incelemek için 20 CHP’li, 
8 DP’li ve iki bağımsız adaydan oluşan, Tutanakları İnceleme Komisyonu 
kurulmuştur.

26 Ağustos’ta Meclis gündemine gelen Tutanakları İnceleme Komis-
yonu’nun raporu görüşülürken, Menderes de söz alarak, konu hakkında 
gözlem ve görüşlerini ifade eder.73

“Muhterem arkadaşlar; kim ne derse desin 21 Temmuz tarihinde ya-
pılan milletvekili seçimlerinde birçok yolsuzluklar ve kanunsuzluklar 
olduğu hakkında teessüs eden kanaat umumidir. Bu kanaatin bütün 
vicdanlarda yer etmesine sebep kanunu tatbike memur makamlar ve 
vazifeliler tarafından türlü türlü kanunsuz hareket ve muamelelerin, 
her çeşitten tazyik ve tehditlerin, zor ve şiddet kullanma hadiselerinin 
her yerde açıktan açığa yapılmış olması ve bu mübalatsizce işlenen 
kanunsuzluklarının ıstırabına, şehirlerde kasabalarda ve köylerde yı-
ğın yığın vatandaşların bizzat maruz kalmış bulunmalarıdır. Bu itibar-
la denilebilir ki, mazbatalarını tetkik ve müzakere etmekte olduğumuz 
son milletvekili seçimlerinin milli iradeyi tecelli etmediğine dair olan en 
hakiki delil, Türk Milleti’nin vicdanına yerleşmiş olan bu kanaattir.”74

İktidar Partisi’nin Sayın Genelbaşkanı İnönü’nün son seçim nutkun-
da bu hakikat şöylece ifade olunmuştu: “Davanın esası milletin serbest 
iradesinin meydana çıktığına milletin kendilerinin inanmasıdır.” Evet, ne 
denirse densin seçimler hakkında Türk Milleti’nin hüküm bütün delille-
rin üstünde bir değer taşımaktadır. Bununla beraber seçimlerin kanun-
suzluk içinde cereyan ettiğine ve milli iradenin serbest tecelli etmediğine 
dair olarak, Tutanakları İnceleme Komisyonu’na her ilden kucak kucak 
şikâyetler, itirazlar ve vesikalar gelmiştir… Şikâyet ve delillere komisyonca 
asla değer verilmemiştir…

“Bunca şikâyet ve itirazlardan bir tekinin tahkikine dair komisyonca lü-
zum görülmemiştir.” ifadelerine yer veren Menderes, konuşmasının deva-

70 “Sinei Millete Avdet” Atatürk’ün kullandığı bir deyimdir. Bu deyimin 1946 yıllarında kulla-
nılan manası: “Milletvekilliği emanetini millete geri vermek ve iktidarı, oy verenlerin düşmanlığı 
karşısında bırakmaktır.” Celal Bayar, Başvekilim Adnan Menderes, s. 65.
71 Şerif Demir, a.g.e., s. 115.
72 Cem Eroğul, a.g.e., s. 37.
73 Şerif Demir, a.g.e., s. 117.
74 TBMM, TD, Dönem: 8, Birleşim: 8, C. 1, 26 Ağustos 1946, s. 202-206. 
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mında yaşanan bu olayların çok daha önceden tertiplendiğini söyleyerek, 
Halk Partisi’nin uzun yıllar tek başına iktidar olmasından dolayı kurulan 
partilere tahammül edemediğini ve yeni partilerin memleket içerisinde ya-
yılmasını ve kuvvetlenmesini önlemek maksadıyla şiddetli tedbirlere baş-
vurduğunu belirtmiştir.

Konuşmasında seçimler sırasında yaşanan bazı olayları da örnek gös-
teren Adnan Menderes, Demokrat Parti’nin il içinde sandık başına gön-
derdiği 356 temsilciden 105’inin sandık başından uzaklaştırıldıklarını id-
dia etmiştir. Konuşmasının sonunda Menderes, “cebir ve fesat ile malul 
bulunan bu seçimler ve mazbatalar, sahih ve salim diye telakki edilecek 
olursa bu vatanda hiçbir vakit milletvekilliğinin ve seçimlerin talili ve sebebi 
ileri sürülemeyecektir demektir. O Halde Mazbataları İnceleme Komisyo-
nu’na ne ihtiyaç vardır? İç tüzükteki buna ait olan maddelerin manası ve 
tahkikatı nerede kalır.”75 şeklinde konuşmasını sonlandırmıştır.

Kürsüye çıkan Mareşal Fevzi Çakmak Paşa da; “Bu mukaddes kürsü-
den milletin kayıtsız şartsız egemenliğine namusumuz üzerine and içmedik 
mi? Bu haksızlığın bertaraf edilerek, milletin tamamen hâkimiyetinin tesisi 
cümlemizin namus borcu olmuştur. Bu borcun ifasıyla adalet bekleyen mil-
letin tatminini yüksek heyetinizden rica ederim.”76 demiştir.

Asım Us ise, 17 Ağustos 1946 tarihli Vakit Gazetesi’nde çıkan yazısında:

“…Meclisteki muhalefet partisinin hedefi haklı haksız bir sürü şikâyet-
ler ile Cumhuriyet Halk Partisi’ni ve onun itimadiyle iş başında duran 
hükümeti yıkmak, memlekette itimatsızlık havasını umumileştirmek, 
yeni bir seçimde bu umumi itimatsızlıktan faydalanarak, ekseriyeti 
almak ve böylece iktidar mevkiine geçmektir. Yoksa umumi idare işle-
rinin düzene girmesi değildir. Bunun için Demokrat Parti bundan son-
ra Meclis’te ardı arkası kesilmeksizin sualler sormaya ve istizahlar 
açmaya çalışacaktır… Demek istiyoruz ki, muhaliflerin 66 reyine karşı 
395 ekseriyeti haiz olan Cumhuriyet Halk Partisi her meselede iste-
diği kararı alabilir. Muhalefet Partisi sadece Meclis’te muhalefet için 
muhalefet yapabilir ve böyle yapmak istediği de bugüne kadar takip 
ettikleri hareket hattından anlaşılmaktadır.”77

ifadesinde bulunmuştur.
Seçim sonuçları tartışmaları devam ederken, Nihat Erim de bu konuda 

şunları söylemiştir:

“…Muhalefet Partisi’ni kuran zevat, daha düne kadar bütün mesu-
liyetine iştirak etmiş oldukları ve birçok işlerinde ise başlıca mesulü 
bulundukları Halk Partisi’ne karşı ölçüsüz tenkidlerde bulundular. Se-
çim propagandası adı altında, askerin terhisinden, vergilerin kaldırıl-
masına kadar akla hayale ne gelirse geçer akçe olarak, kullandılar…

75 TBMM, TD, Dönem: 8, Birleşim: 8, C. 1, 26 Ağustos 1946, s. 202-206.
76 Vatan Gazetesi, 27 Ağustos 1946, s. 1.
77 Ayın Tarihi, Sayı: 153, Ankara (Ağustos) 1946, s. 53-54.
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Seçimler yapıldı. Muhalif gazeteler ve Demokrat Parti, yeni Meclis’in 
meşruiyetini inkâr edici bir tavır takındılar. Demokrat parti, teşkilat 
kurmuş olduğu her ilin seçimine itiraz etti. Aynı itimatsızlık devam edi-
yordu.”78

1946 seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi tarafından ezici çoğunlukla 
kazanılmıştır, ancak bu parti halkın gözünde büyük bir prestij kaybına 
uğramıştır. Öte yandan Demokrat Parti’nin bu seçimleri kazansa bile, ik-
tidara gelebilecek kadar aday göstermediği iddia edilmiştir. Oysa Demok-
rat Parti, 37 ilde 272 aday göstermişti. Bütün adayları seçimi kazanmış 
olsaydı, iktidara gelme olasılığı vardı, ancak bu çok uzak bir olasılıktı. Se-
çimler tamamen serbest olsaydı bile, Demokrat Parti’nin 1946 seçimleri-
ni kazanacağı şüpheliydi, çünkü partinin henüz bütün memlekete şamil, 
özellikle Doğu illerinde teşkilatı yoktu.

Genel seçimlerde CHP’li yöneticilerin yanlış hareket etmelerinin siyasi 
faturasını, bu parti daha sonraki yıllarda fazlasıyla ödemiştir. O günlerde 
basın seçimi Demokrat Parti’nin kazanmadığını, aslında CHP’nin kaybet-
tiğini yazacak ve CHP’li milletvekillerinden Nejmeddin Sadak, 27 Temmuz 
1946 tarihli Akşam Gazetesi’nde, Vatan Gazetesi’nden alıntı yaparak: “Altı 
ay önce kurulan bir parti, her türlü imkânlardan mahrum olmasına rağmen, 
ne yaptı da kendini millete sevdirdi ve itimadını kazandı? İşin doğrusu şu-
dur ki, seçimi Demokrat Parti kazanmamıştır. Sadece Halk Partisi kaybet-
miştir…”79 şeklinde ifade etmiştir.

Sonuç

1946 Erken Genel Seçimleri, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en tar-
tışmalı ve şaibeli seçimleri olarak hafızalarda yer etmiştir. 1946’da Dörtlü 
Takrir’in verilmesiyle kurulan Demokrat Parti’nin ülke genelinde kısa sü-
rede büyük halk yığınlarının desteğini kazanması ve kurucu liderlerinin 
Türkiye’nin içinde bulunduğu şartları iyi bir şekilde tahlil etmesi, o zama-
na kadar tek başına iktidarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi’ni güç 
durumda bırakmıştır.

Başlangıçta kurulan bu partiyi demokrasinin gereği olarak görüp des-
tekleyen CHP, Demokrat Parti güçlendikçe bu tutumunu değiştirmiştir. 
Nitekim Tek Dereceli Seçim Kanunu’nun yasalaşmasıyla birlikte, genel se-
çimleri olması gereken tarihten bir yıl erkene alan İktidar Partisi, yeni ku-
rulmuş olan Demokrat Parti’ye ülkede teşkilatlanma fırsatı vermemiştir.

Seçimlerin erken bir tarihe alınmasıyla birlikte sınırlı günlerini halka 
inerek geçiren Demokrat Parti, ülke genelinde büyük taraftar kitlesi top-
lamıştır, ancak teşkilatlanmasını bu kısıtlamadan dolayı tamamlayama-
mıştır. Buna rağmen İktidar Partisi’nin beklemediği bir yükseliş gösteren 
Demokrat Parti, seçim çalışmalarında sürekli olarak, idari mekanizma ta-
rafından engellenmiştir.

78 Ayın Tarihi, Sayı: 154, Ankara (Eylül), 1946, s. 20.
79 Mustafa Albayrak, a.g.e., s. 91-92.
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Kanaatimiz şudur ki; Demokrat Parti kurulduktan sonra, çok farklı bir 
program sunmamasına rağmen halk tarafından kısa sürede büyük des-
tekler görmüştür. Bunun sebebi de Demokratların iyi bir seçim çalışması 
değil, İktidar Partisi’nin halkta gittikçe artan tepkisinin bir sonucudur.

Bilinmelidir ki, Demokrat Parti kurulduğu zaman Türkiye’nin ekono-
mik durumu oldukça kötüydü ve halk çok zor şartlar altında geçimini 
sağlamaya çalışıyordu. Buna ilaveten CHP’lilerin halkla iç içe olmadığı da 
aşikârdı.

Diğer önemli bir sonuç da, seçim çalışmaları sırasında iktidar partisi-
nin idari mekanizmayı kullanarak Demokrat Parti çalışmalarını engelle-
meye çalışmasıydı. Tüm bunlar İktidar Partisi’ni halkın gözünden düşür-
meye yeterli olmuştur.

Sonuç olarak, eğer seçimlere bu kadar müdahale edilmeseydi, 1946 
Erken Genel Seçimleri, belki de Demokratları iktidar yapamayacaktı, ama 
çok daha güçlü bir şekilde Meclis’teki yerlerini alacaklardı.
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TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NDE TARİHİ TASFİYE:  
EMİNSU OLAYI

Dr. Metin İLHAN*

Öz

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi, sadece dönemin siyasi iktidarı olan 
Demokrat Parti’yi devirmekle kalmamış, Türk Ordusu’nda, tarihte eşine az 
rastlanır bir tasfiye dalgasına da imza atmıştır. Amerika ve NATO güçleri-
nin “Türk Ordusu’nun çağdaşlaşması” olarak baktıkları, müdahale yanlı-
larının ise “orduyu gençleştirme” olarak değerlendirdikleri bu tasfiye dal-
gası ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nden toplamda, mevcut subayların yarısına 
denk gelen 7200 subay zorla emekli edilmiştir. Tasfiye edilen subaylar 
Emekli İnkılâp Subayları Derneği (EMİNSU) adı altında örgütlenmiş, hukuk 
mücadelelerini yaşamları boyunca sürdürmüşlerdir. 27 Mayıs yönetiminin 
sahadan çekilmesi ve yıllar sonra da olsa tüm hukuku çiğnenenler hakkını 
bir şekilde almış, fakat bu subaylar dönemin tek mağduru olarak kalmış-
lardır. Bu makale, 7200 subayın tasfiyesindeki gerçek nedenlerin ortaya 
çıkmasına ışık tutmaktadır.

Anahtar kelimeler: 27 Mayıs Askeri Müdahalesi, Milli Birlik Komitesi 
(MBK), NATO, Tasfiye, Emekli Subaylar.

Abstract
A Historic Discharge in the Turkish Armed Forces:

EMINSU Event
Military coup of 27 May 1960 not only overthrew the Democrat Party 

government but also led to a rare wave of dismissals from the Turkish 
army. Through this operation, which was regarded as “the modernization 
of the Turkish army” by the US and NATO and “rejuvenation of the army” 
by the supporters of the coup, 7200 military officers were forced to re-
sign. These officers were organized under the name of ‘Retired Officers of 
the Revolution’ (Emekli İnkılap Subayları Derneği-EMİNSU) and maintained 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 217           Ağustos 2015
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a lifelong legal struggle. After the end of the coup administration all of the 
legal sufferers were lately instated but these officers remained as the only 
victims of this period. This article sheds light on the actual reasons behind 
the dismissal of 7200 officers.

Keywords: Military Coup of 27 May 1960, National Union Committee 
(MBK), NATO, Dismissal, Retired Officers.

Giriş

Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulmuş ve kurucu parti olan 
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından 27 yıl aralıksız, tek parti ikti-
darı olarak yönetilmiştir. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünyada yeni 
gelişen dengeler Türkiye’yi demokratik hayata ve çok partili bir siyasal ya-
şama doğru hızlıca itmiştir. Bu atmosferde CHP’den ayrılan bir gurup ta-
rafından kurulan Demokrat Parti (DP), 7 Ocak 1946’da resmen kurulmuş, 
tek partiden bunalmış kesimler için adeta bir kurtarıcı olarak görülmeye 
başlanmıştır.1 DP, kuruluşundan çok kısa bir süre sonra halktan yoğun 
bir ilgi görmüş, bu durum CHP iktidarını telaşlandırmış ve Türkiye erken 
bir genel seçim havasına girmiştir. Kurulan diğer muhalefet partilerinin 
de katılımı ile Türkiye Cumhuriyeti ilk kez gerçek manada çok partili se-
çimini gerçekleştirmiştir.

Türkiye’de, 21 Temmuz 1946’da yapılan Milletvekili Genel Seçimleri ile 
“Tek Parti Dönemi” yani tek partili meclis dönemi resmen sona ermiştir. 
Seçimden önce çıkarılan bir kanunla iki dereceli olan seçim sistemi tek 
dereceli seçim sistemi haline getirilmiştir. Seçimlerde “açık oy, gizli tas-
nif” yönteminin belirlenmesi ile yeterli denetim sağlanamamış, sonuçlar 
üzerinde uzun sürelere varan tartışmalar devam etmiştir.2 Bu genel seçim 
sonucunda CHP 397, DP 61, Bağımsızlar 7 olmak üzere TBMM’ye 465 
milletvekili seçilmiştir. Yeni oluşan TBMM, 5 Ağustos 1946’da açılmış-
tır.3 Meclis çalışmaları CHP-DP arasında büyük tartışmalarla ilerlemiş ol-
makla birlikte, çok partili hayat artık Türkiye’de kalıcı olarak yerleşmiştir. 
Türkiye’nin çok partili bir hayata yeniden geçmesini ve bu tarihsel süreci 
ünlü tarihçi Kemal Karpat şöyle değerlendirmektedir:

“Türkiye’nin tek partili yaşamdan çok partili yaşama geçmesini, si-
yasi, sosyal ve ekonomik iç gelişmelerle Cumhuriyet’in temelinde var 
olan liberal fikirler hazırlamıştır. BM Anayasası’nın imzalanması, İkin-
ci Dünya Savaşı’nı demokrat cephenin kazanması ve dünyada hâkim 

1 Mahmut Goloğlu, Demokrasiye Geçiş 1946-1950, Kaynak Yayınları, İstanbul, 1982, s. 41-
42.
2 Türkiye İstatistik Kurumu, Milletvekili Genel Seçimleri 1923-2011, Türkiye İstatistik Kuru-
mu Matbaası, Ankara, 2012, s. 8.
3 Cumhuriyet, 6 Ağustos 1946, s. 1. TBMM’nin 5 Ağustos 1946’da açılması ile artık Türkiye’de 
yeni bir dönem başlamıştır. Meclisin açıldığı ilk günü dönemin gazeteleri şu haberlerle de-
ğerlendirmektedirler: Meclis açıldı, İnönü, 451 oydan 388’ini alarak yeniden Cumhurbaşkanı 
seçildi. Demokratların adayı Fevzi Çakmak ancak 59 rey aldı. Saraçoğlu Kabinesi istifasını 
sundu ve yeni kabineyi kurmakla Recep Peker görevlendirildi.
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durumda olan demokratik sistemlere Türkiye’nin kendini uydurma 
zorunluluğu gibi dış etkenler hızlandırmıştır. Bu geçişi, CHP Hüküme-
ti’nin almış olduğu kararlar ile doğrudan Cumhurbaşkanı İsmet İnönü 
sağlamıştır.”4

1946 yılında oluşan çok partili parlamentodan sonraki ilk genel seçim-
ler ise 1950 yılında yapılmıştır. DP bu seçimlere iktidar partisi CHP’den 
daha çok hazırlanmıştır. 14 Mayıs 1950 tarihinde yapılan bu seçimleri ise, 
öncesinde bazı küçük olumsuzluklarla birlikte5 genel olarak büyük bir de-
mokratik olgunluk içerisinde yapılmıştır. Yüzde sekseni aşan bir katılım 
halkın ilgisinin de bir işareti olarak algılanmıştır. Kayda değecek ölçüde 
olumsuz bir olay yaşanmamıştır. Sonuçlar açıklandığında CHP’nin kay-
gılarının ne kadar gerçek olduğu ortaya çıkmıştır. DP, oyların %53,35’ini 
alarak, TBMM’deki 487 milletvekilliğinden 408’ini kazanmıştır. CHP ise, 
69 milletvekili çıkarabilmiştir. Seçimlerde yer alan diğer parti, Millet Par-
tisi ise umduğunu bulamamış, TBMM’ye ancak bir milletvekili sokabil-
miştir. Yeni TBMM, seçimleri takiben 22 Mayıs’ta toplanmıştır.6 Ülkede 
yaşanan bu seçim başarısı, 27 yıllık CHP iktidarına son vermiştir. DP’nin 
bu tarihi başarısı, Türkiye’nin demokrasi açısından Batı ile bütünleştiği-
nin en büyük göstergesi olmuştur. Amerika, 12 Mayıs 1950 seçiminden 
“ilk gerçek seçim” olarak bahsetmiştir. Bu seçimleri özgür seçimler olarak 
nitelemiş, sadece Türkiye’nin değil, Ortadoğu için de örnek olduğunu dile 
getirmiştir.7 Ama aynı Amerika ilk gerçek seçimlerle geldi dediği iktidarın 
devrilmesini hemen onaylamış ve yeni Hükümeti tanımıştır. Hatta bunun-
la da kalmamış, askeri müdahalenin lideri Cemal Gürsel’e bizzat Ameri-
kan Başkanı mektup yazmış ve başarı dileklerinde bulunmuştur.8

Türkiye, 29 Ekim 1957 tarihinde yapılan genel seçimlerden sonra bir-
çok alanda yeni bir döneme girmiştir. Seçim sonuçları, oy kaybına uğ-
ramasına rağmen DP’nin zaferi ile sonuçlanmıştır. Seçimlerde, DP 424, 
CHP ise 178 milletvekili çıkarmıştır.9 CHP’nin seçimlerden oylarını ve ve-

4 Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi, Sosyal, Kültürel, Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, 
İstanbul, 2010, s. 225.
5 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon: 490.1.0.0, Kutu: 459, Dosya Gömlek: 1885, Sıra: 5, 
Dosya No: 1, 5 Haziran 1950. Büro Konu: “İskilip’te Demokrat Partililerin CHP’ye karşı çirkin 
harekette bulunması.” 1950 seçimlerinin hemen öncesi olayların çok az olduğu bilinmektedir. 
1946 seçimlerinde daha çok kendilerine karşı olumsuz hareket yapıldığını söyleyenler genelde 
DP’liler olmaktaydı. 1950 seçimleri öncesi şikâyetlerin CHP’den geldiği görülmektedir. Yukarı-
daki olay mahkemelere intikal etmiş olaylardan biridir.
6 Cemal Anadol, Türk Siyaset Tarihinde Demokrat Parti, Yeni Kuvayı Milliye Yayınları, İstan-
bul, 2004, s. 64-65.
7 National Archives and Records Administration, Washington DC, 18 Ekim 1955, NND 887428, 
Record Group 59, Box: 3731, Eric Wendellin, American Embassy, Ankara, Briefing Paper on 
Turkey. Foreign Service Despatch, Desp. No: 153.
8 BCA, Fon: 30.1.0.0., Kutu: 7, Dosya Gömlek: 40, Sıra: 16, Dosya No: A4, 16 Haziran 1960. 
Konu: “Amerikan Başkanı Dwight D. Eisenhower’in, Devlet ve Hükümet Başkanı Cemal Gür-
sel’e dostane münasebetlerin devamını dileyen mektubu”.
9 Sedef Bulut, “Üçüncü Dönem Demokrat Parti İktidarı (1957-1960): Siyasi Baskılar ve Tah-
kikat Komisyonu”, Akademik Bakış, Cilt: 2, Sayı: 4, Yaz, 2009, s. 131.
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kil sayısını artırarak çıkması yeni dönemin işaretlerinden biri olmuştur. 
Bu durum TBMM’deki mücadelenin daha sert geçeceğinin işareti olarak 
algılanmıştır. 1957’den sonra DP’den duyulan hoşnutsuzluklar toplum 
kesimlerinde artmaya başlamıştır. Halktan yükselen memnuniyetsizlik 
işaretleri, artan ekonomik sıkıntılar gibi durumlar DP yönetimi tarafından 
görülmek istenmemiştir. Özellikle asker-sivil bürokrasi de artan memnu-
niyetsizlik durumu, CHP’nin de katkısıyla en üst seviyelere çıkmıştır. Tür-
kiye’nin demokrasisinin önündeki en büyük engelin bu durum olduğu DP 
iktidarı tarafından asla kabul edilmemiştir. DP, halkın oyu ile gelmesini 
ülkeyi yönetmekteki yeter şart olarak kabul etmiştir.

Türkiye, 1957 seçimlerinden 1960 yılına doğru yol alırken büyük bir 
gerilimle yoluna devam etmiştir. 27 Mayıs 1960 sabahı ise Türkiye, sa-
yıları 37 olan, çoğu alt rütbeli subaylar tarafından yapılan askeri müda-
hale ile güne uyanmıştır. Bu müdahale ile TBMM feshedilmiş ve DP’liler 
tutuklanmaya başlanmıştır. Herkes askeri müdahalenin Hükümete karşı 
yapılmış bir darbe olduğunu sanırken, esas darbenin askere vurulduğu 
daha sonradan ortaya çıkmıştır. Türkiye Ağustos ayında yapılan askeri 
şura ile tarihinin en hazin ve günümüzde bile en fazla karartma uygula-
nan dönemini yaşamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 235’i general ol-
mak üzere toplamda 7200 subay zorla emekli edilerek tasfiye edilmiştir. 
Bu sayı mevcut generallerin %95’i, kurmay albayların %90’ı, albayların 
%75’i, yarbayların %50’si ve binbaşıların %30’una karşılık gelmektedir.10 
Bu tarihi tasfiye sonucunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 3/4’ünü teşkil et-
mesi gereken muharip subay mevcudu %50’den fazla azalmış, savaş gücü 
büyük bir zafiyete uğratılmıştır.

Türk Ordusu’ndan tasfiye edilen bu subaylar haklarını aramak için 
çalmadık kapı bırakmamıştır. Askeri müdahale sonrası haksızlığa uğrayıp 
hakkını almayan kimse kalmamış, ancak bu konuda en ufak bir gelişme 
bile yaşanmamıştır. Tasfiye edilen bu subaylar kendi aralarında EMİNSU 
adında bir dernek kurmuş ve hak arama mücadelesine bu çatı altında 
devam etmişlerdir. Zaman zaman kapatılıp tekrar açılan dernekleri 1980 
yılına kadar varlığını devam ettirmiş, emekli aylıklarının artışından başka 
bir hak mücadelesini kazanamamışlardır.

1. Tarihi Tasfiye

27 Mayıs Askeri Müdahalesi’ni takiben 2 Ağustos 1960 tarihinde Milli 
Birlik Komitesi (MBK) tarafından 42 sayılı yasa çıkarılmıştır. 42 sayılı bu 
kanun ile “subay, askeri memur astsubaylardan 25 fiili hizmet yılını doldu-
ranlar emekliliklerini isteyebilecekleri gibi kurumlarınca da resmen emek-
liye sevk edilebilirler”11 maddesi ile ordudaki 25 yılını doldurmuş tüm as-
kerlerin rütbelerine bakılmaksızın emekli edileceği bildirilmektedir. Yasa 

10 EMiNSU’nun (Emekli İnkılâp Subaylarının) Yuvaya Dönüş Davası, EMİNSU Genel İdare Ku-
rulu tarafından bastırılmıştır. (Tarih yok), s. 20.
11 Resmi Gazete, Sayı: 10570, 5 Ağustos 1960 Cuma, s. 1893.
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ile bu durum 20 gün içerisinde uygulanmış, Türk subaylarının yarısı or-
dudan tasfiye edilmiştir. MBK böylece, arzu ettiği şekilde orduyu genç-
leştirmiş ve Türk Silahlı Kuvvetler üzerindeki otoritesini pekiştirmiştir.12

27 Mayıs Askeri Müdahalesi ile Silahlı Kuvvetlerden tasfiye edilen su-
bayların yerinin müdahale yanlısı askerler tarafından doldurulduğu iddia 
edilmektedir. Böylece Milli Birlik Komitesi kendisine muhalif olarak gör-
düğü askerleri tarihi bir tasfiyeye tabi tutmuştur. Daha sonra EMİNSU 
(Emekli İnkılâp Subayları) adında bir dernek kurup örgütlenen bu su-
baylar, derneğin adıyla EMİNSU’lar olarak anılmaya başlayacaktır. EMİN-
SU’ların yaşadığı tarihi tasfiyenin en önemli sonuçlarından biri ise bu 
yöntemin artık olağan bir usul haline gelmesidir. Bu tasfiye siyasal ikti-
darlara da bu yöntemi uygulama imkânını sağlamıştır.13 Askerlerin kendi 
içinde yapmış oldukları bu uygulamayı siyasal iktidarlar yapınca yapısal 
olarak itiraz edememelerinin en önemli unsuru olmuştur.

Milli Birlik Komitesi üyelerinden Orhan Erkanlı, Silahlı Kuvvetlerde 
yaşanan bu tarihi tasfiye konusunda önemli bilgiler vermektedir. Erkanlı, 
yapılan işleme “operasyon” adını vermektedir. Operasyonun NATO stan-
dartlarına uyum sağlamak için yapıldığını açıklıkla ifade etmektedir. Er-
kanlı ayrıca, bu çaplı bir operasyonun dünyada bir eşinin daha olmadığını 
da söylemektedir.14 Erkanlı, ilginç bir itirafta daha bulunarak operasyon 
yapılan komutanların yerine gelecek yeni komutanlar için; “ömürleri bo-
yunca erişemeyecekleri veya 8-10 sene sonunda gelebilecekleri kumanda 
kademelerine bir günde yerleşmişlerdi”15 demiştir. Erkanlı anılarında, 
operasyonun önemli kilit cümlelerinden birini daha ifade ederek, bazı 
komutanlıklara getirecek komutan bulamadıklarından dolayı, rütbesine 
bakmaksızın atama yaptıklarını dile getirmektedir. Orhan Erkanlı, bu tas-
fiyelerle aynı dönemde yapılan, 147’likler olarak bilinen bazı üniversite 
öğretim üyelerinin görevlerinden uzaklaştırılması konusunda da benzer 
tavırlar sergilemiş, tasfiyede objektif davrandıklarını belirtmiştir.16

Milli Birlik Komitesi’nin 20 Ağustos 1960’da 7000 civarında subayı 
emekliye ayırıp tasfiye etmesi orduda o güne değin eşi görülmemiş bir 
kıyım olarak tarihe geçmiştir. 27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile gelen 
yönetimin Adalet Bakanlığı’nı yapmış olan Amil Artus, bir gazetede17 ya-
yınlanan anılarında bu işlemin NATO ve ABD’nin isteği ile yapıldığını ifade 
etmiştir. Artus, Gazeteci İlhami Soysal’a NATO Komutanı Norstad’ın Ce-
mal Gürsel, Selim Sarper, Alparslan Türkeş’in de bulunduğu bir görüşme-
de tasfiyenin yapılması gerektiğini söylediğini anlatmaktadır. Norstad’ın 

12 Hikmet Özdemir, “Siyasal Tarih (1960-1980)”, Türkiye Tarihi 4 Çağdaş Türkiye (1908-1980), 
(Yayın Yönetmeni: Sina Akşin), Cem Yayınevi, Ankara, 1989, s. 200.
13 Kurtuluş Kayalı, Ordu ve Siyaset 27 Mayıs-12 Mart, İletişim Yayınları, İstanbul, 1994, s. 73.
14 Orhan Erkanlı, Anılar Sorunlar Sorumlular, Baha Matbaası, İstanbul, 1972, s. 40.
15 Orhan Erkanlı, a.g.e., s. 42.
16 Ali Arslan, Üniversite ve Siyaset, Paraf Yayınları, İstanbul, 2011, s. 337.
17 Milliyet, “Amil Artus-İlhami Soysal’ın Görüşmesi”, 22 Mayıs 1987.
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emeklilik sürelerine bakılmaksızın bir piramit şeklinde yeni bir ordu yapı-
lanmasının, harp gücünün artması için gerekli olduğunu ifade etmiştir.18 
Tasfiye edilen subaylara verilecek emekli ikramiyeleri konusunda yeterli 
para bulunamayınca, gene NATO Komutanı Norstad tarafından, NATO 
kaynakları kullanılarak ihtiyaç duyulan para sağlanmıştır demektedir.19 
Bu açıklamaları teyit eden bir başka ifade ise MBK üyesi Şefik Soyuyüce 
tarafından dile getirilmiştir. Soyuyüce: “27 Mayıs’ta subayların emekliliği 
için Cemal Gürsel, Amerikan Sefareti’nden 30 milyon dolar almıştır.”20 ifa-
desini kullanmaktadır. Soyuyüce’nin aynı zamanda MBK’nın mali işlere 
bakan bir üyesi olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Bu konu hakkın-
da en vurucu ve tarihi önemdeki bilgi ise, ortaya çıkan bir belgede yer 
almaktadır. Bu belge ise yukarıda anlatılanları doğrular niteliktedir. Bu 
tarihi belge ise 4 Ağustos 1960 tarihli bir mektuptur. Bu mektup Ameri-
kan Başkanı Eisenhower tarafından kaleme alınarak Askeri Müdahale’nin 
lideri ve Devlet Başkanı Cemal Gürsel’e gönderilmiştir. Mektupta Norstad 
- Gürsel görüşmesinden bahsedilmiştir. Mektupta Eisenhower aynen şu 
ifadeleri kullanmaktadır:

“Sayın Bay Başkan, General Norstad’ın Türkiye’ye ahiren vaki ziya-
reti ve sizinle o sırada yaptığı görüşme hakkında kendisi ile konuşma 
fırsatını şimdi elde ettim. Birleşik Amerika’ya karşı çok dostane ve 
işbirliği zihniyeti ile meşbu davranışınız hakkında General Norstad’ın 
izahatından hassaten memnuniyet duydum. Halen karşılaştığınız çe-
şitli meseleleri takdir ediyorum; bunları anlayışla karşıladığımızı ve 
yardımcı olabilmemizi sağlayacak çareleri tetkike hazır olduğumuzu 
size temin etmek isterim.”21

Eisenhower’in gönderdiği mektuptan anlaşılması gereken ise Nors-
tad’ın önemli projelerle Gürsel’e gittiği gerçeğidir. Buradan ayrıca Gür-
sel’in bu önemli projeyi gerçekleştirmede engellerden söz ettiği, bir 
tereddüt ifade ettiği de anlaşılmaktadır. En büyük güvenceyi vermek 
adına bizzat Başkan tarafından ise böyle bir mektubun yazıldığı söyle-
nebilir.

18 Çetin Yetkin, Türkiye’de Askeri Darbeler ve Amerika 27 Mayıs 12 Mart ve 12 Eylül’de Ame-
rika’nın Yeri, Ümit Yayıncılık, Ankara, 1995, s. 26.
19 Seçil Karal Akgün, “Ellinci Yılına Yaklaşırken 27 Mayıs ve Getirdiği Anayasaya Kısa Bir 
Bakış”, Atatürk Yolu Dergisi, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, Sayı: 43, 
Bahar, 2009, s. 432.
20 MBK Üyesi Şefik Soyuyüce, daha sonra tasfiye edilip yurt dışına zorunlu göreve gönderi-
len, aralarında Alparslan Türkeş’in de bulunduğu 14’ler gurubu içerisinde yer almıştır. Bir 
gazeteci ile yapmış olduğu görüşmede tasfiye edilen toplam sayıyı 7200 olarak ifade etmiştir. 
Soyuyüce’de tasfiye sürecinin baş mimarı olarak Dündar Seyhan’ı işaret etmektedir. Bu ko-
nuda daha ayrıntılı bilgi için bkz. Aksiyon, “Cemal A. Kalyoncu’nun Şefik Soyuyüce ile olan 
görüşmesi”, 1 Haziran 2009.
21 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon: 30.1.0.0., Kutu: 41, Dosya Gömlek: 246, Sıra: 6, Dos-
ya No: B2, Konu: “ABD Cumhurbaşkanı Dwight D. Eisenhower’in Devlet ve Hükümet Başkanı 
Cemal Gürsel’e Atlantik Orduları Başkomutanı General Norstad’ın Türkiye’yi ziyareti ile ilgili 
mesajı.”, 10 Ağustos 1960.
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Soyuyüce’nin Dündar Seyhan konusunda ise söyledikleri sıradanın 
çok ötesinde düşündürücü özelliktedir. Dündar Seyhan için: “Bu, Ro-
ma’da askeri ataşe idi. 27 Mayıs’tan sonra birden Türkiye’ye geldiler. Ve 
bunlar bir grup olarak Talat Aydemir, Dündar Seyhan, Nuri Hazer, Necati 
Ünsalan Jandarma Okulu Kumandanı, MBK’ya girmek istiyorlar.” demiş-
tir. Soyuyüce esasında daha önemli bir ifşaatta daha bulunarak Dündar 
Seyhan için şu tarihi saptamayı da yapmaktadır:

“Neyse işte Dündar Seyhan geldi ve tasfiye hareketinin içerisinde bir-
den bire görev aldığını öğrendik. O zaman biz eski TBMM’de idik. Yeni 
TBMM’ye geldim, bunlar ne yapıyorlar burada falan diye. Orada Sey-
han ile karşılaştık. Hâl hatır sorduktan sonra işte ne yapıyorsunuz 
falan… ‘İşte bu emeklilikleri tayin ediyoruz’ dedi. ‘Nasıl tayin ediyor-
sunuz’ dedim. Salon gibi büyük bir odada toplanmışlar. Masalar var. 
Birkaç subay var. Orada subaylar ele alınıyor. ‘Bunu tanıyan var mı?’ 
Tanıyan çıkıyorsa, kalıyor. Oradaki vazifelilerden tanıyan yoksa adı 
geçen emekli ediliyor, listeye konuluyor. Ben geldim Komite’de dedim 
‘Yahu bu ne biçim iştir böyle? Son derece yanlış bir şey. Subayların 
bir sicilleri, geçmişleri, dosyaları vardır. Eğer bir emeklilik düşünülü-
yorsa bu dosyaların tek tek değerlendirilmesi lazım. Kaldı ki biz buna 
zaten karşıyız. Neden bunu bu şekilde yapıyorsunuz diye kazan kal-
dırmaya çalıştık, gürültü çıkarttık. Ama sonra bunların tek tek komite-
de müzakere edilmesi şekli benimsendi. Ekseriyet kararı ya. Uymak 
zorunda kalıyorsunuz. Geldi, isimler tek tek okunuyor. İşte bazılarına 
müdahale ettiler, bazılarına müdahale edilmedi. Bazıları haklı, bazıla-
rı haksız duruma düşüyor.”22

Dündar Seyhan’ın son anda ortaya çıkması, tasfiyeleri yukarıda ifade 
edilen şekliyle acele ve hiçbir kural tanımadan pervasızca yapması olayın 
göründüğü gibi olmadığının en büyük delilidir. Dündar Seyhan ise anı-
larında yukarıdaki süreci teyit etmektedir. Buna karşın yapılabilecek yo-
rum ise önceden hazırlanan bir listenin kati surette mevcut olduğudur. O 
zaman sorulması gereken ve cevabı büyük tartışmalara neden olabilecek 
soru ise şudur: “Türkiye hangi güç veya odak eliyle bu aşamaya gelmiş ve 
bu büyük tasfiye yapılmıştır?”

Emekli Orgeneral, Özel Harp Dairesi Başkanlığı ve Milli Güvenlik Ku-
rulu Sekreterliği de yapmış olan Sabri Yirmibeşoğlu, Türk Silahlı Kuvvet-
leri’ndeki bu tarihi tasfiyeyi şöyle yorumlamaktadır:

“27 Mayıs Askeri Müdahalesi’ni takiben 3 Ağustos 1960 tarihinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde büyük bir emeklilik operasyonu yapıldı. Bu 
gelişmede 25 yılını dolduran subayları resmen emekliye sevk etme 
yetkisi veren yasa kabul edildi. Bu yasa gereğince, 235 generalle, 
amiralden başka, çeşitli rütbelerden 4000 subay emekliye ayrıldı. Kı-

22 Aksiyon, 1 Haziran 2009.
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demli gazeteci ve yazarlarımızdan Ahmet Emin Yalman’a göre, Türk 
Ordusu’ndaki komutanların yapısını NATO Başkomutanı Orgeneral 
Norstad eleştirmiş, 25 Temmuz’daki bir basın toplantısında kendisine 
eleştiri yöneltenler, Orgeneral Norstad’a böyle bir tasfiyenin çok paha-
lıya mal olacağını söylemiş, o da bu iş için 12 milyon dolarlık yardım23 
sağlamayı vaat etmiş.”24

demektedir. Yirmibeşoğlu ayrıca, emeklilik tebliğlerinin orduda son dere-
ce hüzünlü bir durumun oluşmasına sebep olduğunu belirtmektedir. Yir-
mibeşoğlu, bu emeklilik operasyonu sonrası dini istismar çalışmalarının 
yeniden başladığını belirterek konunun iç politika malzemesi yapılması 
karşısında Devlet Bakanı’nın bir radyo açıklaması yapmak durumunda 
kaldığını belirtmektedir.25 Fakat Yirmibeşoğlu, bu büyük tasfiyenin ne-
denleri konusunda başka da bir görüş belirtmemektedir.

EMİNSU’lara 5 Ağustos 1960’da emekli maaşı bağlanmıştır. Bundan 
sonra 11 Temmuz 1973’te TBMM yeni bir kanun daha kabul ederek 30 yıl 
çalışmış gibi maaşlarında düzenleme yapmıştır. 12 Eylül 1980’den sonra 
gelen askeri idare hükümeti 10 Kasım 1981’de yeni bir kanun çıkararak 
bu süreyi 40 yıla çıkardı. Ayrıca emekli emsalleri ile aynı seviyeye getir-
miştir. 1992 yılında yeni bir kanun daha çıkarılarak göreve devam etme-
leri halinde sahip olacakları tüm olanaklar tanınmıştır.26

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde yaşanan bu büyük tasfiye karşısında NATO 
ve Amerika’dan en ufak bir tepkinin gelmemesi aslında tarihi öneme sa-
hiptir. Türk Ordusu’nun kara birliklerinin yüzde sekseninin emirlerine 
verildiği dile getirilen NATO’dan ufak da olsa bir tepkinin gelmemesi kay-
da değer bir önem taşımaktadır.

EMİNSU’ların yaşadığı süreç hakkında en önemli ifadelerden biri Kur-
may Yarbay M. Avni Elevli’ye aittir. Elevli, 27 Mayıs 1960’dan itibaren de-
vam eden süreçte Harp Okulu Subay Tabur Kumandanı görevini yapmak-
tadır. Müdahale günü Cemal Gürsel’i İzmir’den Ankara’ya getiren ekibin 
içerisinde yer almıştır. Elevli, yapılan bu tasfiyeyi: “Ordunun gençleştiril-
mesi adı altında 235 General ve 4171 üst rütbeli subay nasıl emekliye sevk 
edilmişlerdir. Kısacası, gençleştirme faciası”27 ifadelerini kullanmaktadır. 

23 Hulusi Turgut, Türkeş’in Anıları Şahinlerin Dansı, ABC Yayınları, İstanbul, 1995, s. 215. Al-
parslan Türkeş’in çoğunlukla kendi ağzından anılarının anlatıldığı bu eserde para konusunda 
önemli bilgiler yer almaktadır. Türkeş bu konuda: “Evet, emeklilik için bütçe hazırlıyoruz, ama 
para yoktu. Devlet borç içindeydi. Düşündük taşındık, dostumuz ve müttefikimiz Amerika’dan 
yardım isteyelim dedik. Daha öncede yurt dışı elçiliklerdeki personelimiz için 15 milyon dolar 
para almıştık. Bu para borç değil bağış idi. Ordunun gençleştirme işinde yine paraya ihtiyaç 
vardı. O sırada NATO’nun Paris’teki Orgenerali Norstad, Türkiye’de idi. Projemizi kendisine 
anlattık, yardım edin dedik. Bu iş için 12 milyon dolara ihtiyaç vardı. Para Amerika’dan temin 
edildi. Bundan sonra tasfiye hareketine girişildi.” demektedir.
24 Sabri Yirmibeşoğlu, Askeri ve Siyasi Anılarım, Birinci Cilt, Kastaş Yayınevi, İstanbul, 1999, 
s. 287.
25 Sabri Yirmibeşoğlu, a.g.e., s. 293.
26 Bugün, “Seçkin Ergün’ün Haberi”, 25 Ekim 2010.
27 Avni Elevli, 1960-1965 Olayları ve Batırılamayan Gemi Türkiye, Balkanoğlu Matbaacılık, 
Ankara, 1967, s. 295.
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Elevli, tasfiyelerin en önemli aktörünün MBK Üyesi Dündar Seyhan ol-
duğunu ve onun Amerika nezdinde ihtilalin sözcüsü olduğu iddiasını dile 
getirmektedir.28 Elevli, tarihe mal olacak şu ifadeleri kullanarak:

“Türk tarihinde değil, dünya tarihinde bile bu kadar değerli, bilgili, fa-
ziletli, cesur, yetişkin, tecrübeli ve vatanperver personelden müteşek-
kir 7200 kişilik bir zümrenin kısa bir müddet içinde sıfıra düşürüldüğü 
görülmemiştir, görüleceği de yoktur. Buna yakın bir olay Osmanlı Tari-
hi’nde olmuşsa da, onda kati şekilde bu tip bir haksızlık yapılmamış-
tır. 27 Mayıs 1960 İhtilali ile iktidarlarına son verilen hain hükümet 
erkânından müteşekkil Demokrat Partililer bile orduyu bu derece hır-
palamamışlardır. Hiçbir ihtilal bu kadar has evladını mesnetsiz ye-
memiştir. Demek bu ihtilal, tarihin eski devirlerinde olsa idi bu değerli 
insanlar o devirlerin kuralları muvacehesinde öldürüleceklerdi.”29

demektedir. Elevli’nin ifade ettiği görüşler düşündürücü olduğu kadar ha-
zin bir durumu ifade etmektedir. Aileleri ile birlikte büyük sayıya ulaşan 
bu insanların çektikleri sıkıntılara ayrıca parmak basarak, EMİNSU’lar 
olarak adlandırılan bu subayların yuvaya dönmek için büyük mücade-
leler verdiklerini ama başarılı olamadıklarını ifade etmektedir. Elevli, bu 
kişilerin ordudan atılırken itibarsızlaştırıldıklarını, “devrim karşıtı”, “na-
mussuz”, “hırsız”, “işe yaramayan subay” gibi daha birçok iftiraya maruz 
kaldıklarını anlatmaktadır.

Buna rağmen bazı emekli subaylar tepkileri dinsin “erdemli davranış-
larını toplum öğrensin” denerek MBK tarafından emniyet kurumları dâhil, 
devlette çeşitli kurumlara yönetici olarak atanmışlardır. Bu atamaların 
arkasında önemli bir amacın olduğu iddiası dile getirilmektedir. Bu ata-
malarla müdahalecilerin istedikleri devlet kurumuna güvendikleri arka-
daşlarını atamanın yolu da açılmış olmuştur.30 Böylece kontrolü her du-
rumda sağlama yolunu seçtikleri dile getirilmektedir.

Bir kısım MBK üyeleri tarafından ordudaki tasfiyenin mimarı kabul 
edilen, MBK’nin oluşumu esnasında yurt dışı görevde olduğu için bulu-
namayan Dündar Seyhan31, bu konumunu kabul etmektedir. 7200 su-
bayın ordudan atılmasına kendisi de tasfiye demektedir. Seyhan, ülkede 
bir ihtilal yaptıklarını, bunu yapanların çok genç olduklarını, çoğunun 
yüzbaşı rütbesinde olduğunu ifade ederek bu subayların tasfiye edilme-
mesi halinde kendilerine karşı bir harekette bulunabileceklerini, özellikle 
yüksek rütbelilerin büyük bir risk oluşturduğunu, tasfiyenin zaruri oldu-

28 Avni Elevli, a.g.e., s. 312-313.
29 Avni Elevli, a.g.e., s. 297.
30 Kemal Karpat, Osmanlı’dan Günümüze Asker ve Siyaset, Timaş Yayınları, İstanbul, 2010, 
s. 334.
31 William Hale, Türkiye’de Ordu ve Siyaset 1789’dan Günümüze, Hil Yayın, İstanbul, 1996, s. 
111. Dündar Seyhan, Talat Aydemir, Sadi Koçaş yurt dışı görevde bulundukları için MBK’de 
görev alamamışlardır. Şayet yurt içinde bulunmuş olsalardı MBK’nin en aktif elemanları ol-
maları beklenirdi.
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ğunu vurgulamıştır.32 Seyhan, anılarında tasfiye konusunda en vurucu 
kısmı ise:

“Türk Silahlı Kuvvetleri on seneden fazla bir zamandan beri Amerikan 
askerlik prensiplerine göre yetişiyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri kendi 
imkânlarına ve yeterliğine dayanan bir kuvvet olmaktan çıkarılmış, ik-
mal kaynakları dünyanın öbür ucunda ve başka bir memleketin elinde 
bulunan bir ileri karakol birliği haline getirilmişti. Görünüşe göre mo-
dern silah ve teçhizatlar alınıyor, modern taktik usuller uygulanıyor-
du. Ama kendimizi bir türlü modern düşünmeye uygun davranışlara 
alıştıramıyorduk.”33

sözleri ile ifade etmiştir. Seyhan, tasfiyenin Amerika ve NATO anlayışı çer-
çevesinde uygulandığı gayet normal bir düşünce havasında anlatmakta-
dır. Seyhan, tasfiye kararının alındığı 42 sayılı kanun kapsamında emek-
lilik için gerekli olan 100 milyonun ayarlanması için Maliye Bakanı Ekrem 
Alican’ı çağırdıklarını, onun bütçe imkânlarının bir hafta da bu parayı çı-
kartamayacak durumda olduğunu söylediğini, bunun üzerine ayağa kal-
karak bir hayli sert bir ifade ile gereğini yaptığını anlatmaktadır. Seyhan 
ayrıca Cemal Gürsel’in bile bu denli büyük bir tasfiyeye taraftar olmadığı-
nı34 da ifade etmektedir. Seyhan’ın ifadelerinden çıkarılacak sonuç ve soru 
şudur: “27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’nin lideri Cemal Gürsel’in35 bile 
istemediği, neredeyse tüm MBK üyelerinin karşı olduğu Türk askerini de-
rinden sarstığı bilinen bu tarihi tasfiyeyi yapan güç kimdir, bu güç sadece 
Dündar Seyhan olabilir mi?”

EMİNSU’ların, MBK’den 14 kişinin ve üniversitelerden 147 öğretim ele-
manının tasfiyesine nasıl bakmak lazımdır. Bu konudaki bir görüş, 27 
Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi’ni yeterli bulmayıp 1962 ve 1963’te Albay 
Talat Aydemir ile birlikte iki kez ihtilale kalkışan ve idam edilen ünlü Har-
biyeli Fethi Gürcan’a aittir. Gürcan: “Başarılı olup ta evlatlarını yemeyen 
ihtilal dünyada yoktur. Eğer ihtilal başarılı olursa, başardığımız ihtilal de 
bizi yer.”36 diyerek bir gerçeği dile getirmiştir.

32 Dündar Seyhan, Gölgedeki Adam, Nurettin Uycan Matbaası, İstanbul, 1966, s. 100.
33 Dündar Seyhan, a.g.e., s. 102.
34 Dündar Seyhan, a.g.e., s. 105.
35 Cemal Gürsel’in ordudaki tasfiyeleri istemediği şeklindeki Seyhan’a ait ifadelerin gerçeği 
yansıttığı söylenebilir. Tasfiye edilen subayların kurduğu EMİNSU Derneği’nin savunmalarını 
anlattıkları kitapçıkta bu yönde bir olay vardır. O olay ise, Cemal Gürsel’in 1960’ın Temmu-
zu’nda Erzurum Halkevi Salonu’nda subaylar huzurunda yapmış olduğu konuşmadır. Gür-
sel: “Ordu da büyük tasfiyeler yapılacağı geniş ölçüde general ve subayların emekliye ayrıla-
cağı şayiaları dolaşmaktadır. Bu türlü haberlere inanmayınız. Ordudan kendi isteği ile dilekçe 
vererek ayrılmak isteyenler olursa, büyük ikramiyeler ve maaş vererek bunu sağlayabiliriz. 
Fakat buna rağmen hayır ben orduyu seviyorum, orduda hizmet etmek istiyorum kalacağım 
derse zorla ayırmayacağız. Ordu mensuplarından hiç kimsenin hakları ihmal edilmeyecek, bi-
lakis senelerin ihmali dikkate alınarak hepinizin refah seviyeleri artırılacaktır.” ifadelerini kul-
lanmıştır. Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. EMiNSU’nun (Emekli İnkılâp Subaylarının) Yuvaya 
Dönüş Davası, s. 37.
36 Ömer Gürcan, Fethi Gürcan’ın Harbiyelileri, İleri Yayınları, İstanbul, 2005, s. 51.
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Türk Silahlı Kuvvetlerden yapılan bu tarihi tasfiye konusunda çarpı-
cı açıklamalardan birini dönemin Milli Savunma Bakanı Fahri Özdilek, 
3 Ağustos 1960 tarihinde yapmıştır. Bir gün sonra gazetelere yansıyan 
beyanında: “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kuruluş sistemi değiştirilecektir. 
Ordu “pentomik” sisteme göre yeniden organize edilecektir. NATO emrinde-
ki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ateş gücünde asla bir azalma yapılmayacak-
tır.”37 ifadelerini kullanmıştır. Bakan Özdilek ifadelerinde ayrıca emekliye 
sevk edilen general ve subayların başka devlet kurumlarına alınacağını 
da ifade etmiştir. Özdilek, emeklilik kanunu çıkmadan önce ise subayla-
ra yapmış olduğu konuşmada: “Subaylardan alınacak dilekçeler mutlak 
emeklilik anlamına gelmeyecek olup terfide sağlayabilecektir. Asla haksız 
bir işlem yapılmayacak, hiçbir subay mağdur edilmeyecektir.”38 ifadelerini 
kullanmıştı. Burada amacın bu askerlerin ordudan bir şekilde uzaklaş-
tırılması olduğu hemen anlaşılmaktadır. Bakan Özdilek’in ifadelerinde 
belirttiği; “NATO’nun emrindeki TSK” sözlerinin bu kadar kolay telaffuz 
edilmesi o günler için sıradan bir durum olarak bilinmektedir. Bugünkü 
pencereden bakıldığında ise tarihi önemde ibretlik bir duruma işaret ettiği 
öne sürülebilir. Bu tarihi bakışa MBK üyesi, 27 Mayıs 1960 müdahalesi 
sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı olup, bizzat Celal 
Bayar’ı etkisiz hale getiren ekibin başında bulunan Kurmay Albay Osman 
Köksal’ın ifadeleri de eklenince olayların nerelerde çevrildiği daha iyi anla-
şılacaktır. Köksal, bir asker arkadaşına ifadesinde: “Ağabeylerimizi böyle 
gördükçe üzülmemek mümkün mü? Fakat MBK olarak bizim bu hususta 
hiçbir tesirimiz olmamıştır.”39 demiştir. Köksal’ın ifadesinde belirttiği üzere 
MBK’da tasfiyelerde rol sahibi değilse bu olay nasıl gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak bu tarihi tasfiyenin daha iyi anlaşılması için rakam ve 
oranların tekrar göz önüne getirilmesinde fayda vardır. Türk tarihinde ya-
şanan bu ender kıyım ve tasfiye dalgası sonucu ordudan, 235 General, bu 
sayı ordudaki tüm generallerin %90’ı yapmaktadır. 7200 Subay, bu sayı 
Kurmay Albayların %90’ı, mevcut Albayların %75’i, Yarbayların %50’si, 
Binbaşıların %30’una karşılık gelmektedir. Bu kıyım ve tasfiye neticesinde 
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3/4’ünü teşkil etmesi gereken muharip subay 
mevcudu %50’den fazla azalmış, savaş gücü düşürülmüştür.40 Dönemin 
tasfiye aktörlerinin gözü o kadar dönmüştür ki 12 Kasım 1961’de bu sefer 
10 general daha ordudan tasfiye edilmiştir. İşin en ilginç kısımlarından 
biri ise burada karşımıza çıkmaktadır.41 Çünkü orduda eski dönemden 
kalma tasfiye edecek bu kadar general aslında yoktur. Dönemin aktörleri, 

37 Milliyet, 4 Ağustos 1960, s. 5.
38 EMİNSU’ların Yuvaya Dönüş Davası, s. 38.
39 EMİNSU’ların Yuvaya Dönüş Davası, s. 39-40.
40 EMİNSU’ların Yuvaya Dönüş Davası, s. 20.
41 BCA, Fon: 30.11.1.0., Kutu: 288, Dosya Gömlek: 29, Sıra: 1, 12 Kasım 1961. Konu: “Bazı 
askeri personelin resmen emekliye sevki.” Dönemin tasfiye edilen generalleri arasında 2 kor-
general, 1 tümgeneral, 7 de tuğgeneral bulunmaktadır. Tasfiye edilen generaller arasında 
CENTO Türkiye Temsilcisi Korgeneral Ziya Komut’ta bulunmaktadır.
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büyük tasfiye dalgası sırasında, Ağustos 1960’da, yerinde kalan 3 generali 
de böylece tasfiye etmişlerdir.42 Bunun yanında terfi ettirdikleri, kendi-
lerinin general yaptıkları askerleri de ikinci bir tasfiyeye uğratmışlardır. 
Tablonun bu derece ürkütücü olması nedeniyle 27 Mayıs 1960 Askeri 
Müdahalesi’nin esas travmayı43 orduya yaşattığı ifade edilmektedir. Bu 
bağlamda 27 Mayıs Askeri Müdahalesi’nin amacının siyasi iktidarı devir-
menin çok ötesinde amaçları hedeflediği, esasında askeri sistemi yeniden 
“NATO” ve “Amerika” standartlarında dizayn etmeyi amaçladığı söylenebi-
lir. DP iktidarına yaptırılamayan bu tasfiye böylece gerçekleştirilmiş olur. 
Amerika açısından “Bir taşla iki kuş vurulması” şeklinde bilinen ifadenin 
“ete kemiğe bürünmüş” halinin bu olduğu rahatlıkla iddia edilebilir. Tas-
fiyeye “Türk Askeri’nin genleri değiştirilmiştir.” eleştirisi bile getirilebilir.

EMİNSU’ların Hak Arama Mücadelesi

EMİNSU’lar, yıllar süren hukuk mücadelelerini aralıksız sürdürmüş-
lerdir. Taleplerine hukuki ve insani açıdan tatmin edici hiçbir cevap veri-
lememiştir. Taleplerinin bir kısmı “ordu istemiyor” yaklaşımı ile geri çev-
rilmiştir. Bunun da doğruyu yansıtmadığı bir süre sonra anlaşılmıştır.44 
İnönü bu konuda: “147’likleri senatoları istedi. Onlar vazifelerine döndü-
ler. Sizin de bir tür senatonuz demek olan askeri şura, sizlerin dönüşlerini 
istemedikleri için dönemezsiniz.”45 ifadelerini kullanmıştır. İnönü, 147’lik-
ler olarak bilinen üniversitelerden uzaklaştırılan öğretim elemanlarının 
dönüşü konusunda siyasi sorumluluk üstlenmiş ama bu konuda ise yu-
karıdaki bahaneye sığınmıştır. İnönü ayrıca, EMİNSU Derneği yönetimi 
ile bir görüşme de gerçekleştirmiştir. Görüşme sonunda; “Arzularını dinle-
dim, dert dinlemek vazifemdir.” demiştir. Görüşen subaylar ise görüşme-
den memnun olmuşlar ve “Başbakan ile görüşmeden sonra orduya dönüş 
ümidimiz arttı.”46 ifadelerini kullanmışlardır. Fakat iyi niyet temennileri de 
yaşanan sonucu değiştirmede en ufak bir etki yapmamıştır.

EMİNSU’lar TBMM Dilekçe Komisyonu’na birçok dilekçe yazarak hak-
larını arama yolunu bırakmamışlardır. Yazdıkları dilekçelere ise aynen şu 
cevap verilmiştir: “Her ihtilalin kendine göre bazı tasarrufları olacağı tabi-
idir. Bu tasarrufların normal hukuk devleti nizamı içinde mütalaası müm-
kün olmadığı gibi Anayasa’ya aykırılık iddiası da ileri sürülemez.”47 Bu 
cevaptan anlaşılan ise bellidir ve herkesin anlayacağı şekildedir. “İhtilal 
yaptık, ne kanun tanırız, ne hukuk, ne de insan hakkı, yaptık bir tasfiye, 
derhal kabul edile” demektir.

42 BCA, Fon: 30.11.1.0., Kutu: 288, Dosya Gömlek: 29, Sıra: 1, 12 Kasım 1961. Tasfiye 
edilen bu 10 general içerisinde 3 tanesinin en son terfi tarihi 1959 olarak gözükmektedir. 
Bu da bize Ağustos 1960’daki büyük tasfiyede bu generallerin yerlerini muhafaza ettiklerini 
göstermektedir.
43 Muhsin Öztürk, 27 Mayıs Devleti (1960-2011), Ufuk Yayınları, İstanbul, 2012, s. 39.
44 Rıza Arseven, Çile, Hilal Matbaası, İstanbul, 1970, s. 86.
45 Rıza Arseven, a.g.e., s. 138.
46 Milliyet, 18 Nisan 1962, s. 1.
47 Rıza Arseven, a.g.e., s. 118-119.
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EMİNSU’ların hukuk mücadelesi ve yaşamları dönemin basınında, 
tasfiye ile birlikte uzun yıllar devam etmiştir. Falih Rıfkı Atay, Dünya Ga-
zetesi’nde “Eminsu yarasını sarmalı” başlığında bir yazı kaleme almıştır. 
Dünya Gazetesi’nde M. Emin Aytekin “Eminsu katliamı” ifadeleriyle bir 
yazı kaleme almıştır. Münevver Ayaşlı, Yeni İstanbul Gazetesi’nde benzer 
bir yazı, Son Posta’da “hazin bir şikâyet” Milli Cephe Gazetesi’nde “Eminsu 
meselesi milli bir davadır” Akşam’da “mağduriyetlerindeki hazin durumla-
rı”, Cumhuriyet’te “Eminsu’ların maddi durumları düzeltilmelidir” şeklinde 
yer almıştır.48

EMİNSU’ların, sayısız haklı hukuk mücadelesi girişimlerinin başarı-
lı olamamasında aslında önemli bir gerçek yatmakta idi. Onlar belki de 
bunu biliyorlardı, ama mücadelelerinden asla geri durmamışlardır. Ba-
şarılı olamamalarının altında aslında kendilerine karşı oluşturulmuş bir 
devlet ve siyasi partiler mutabakatı yatmakta idi. O da 25 Ekim 1961 
tarihli bir bildiri ile kamuoyuna duyurulmuştu. 25 Ekim 1961 tarihinde 
MBK, Cemal Gürsel başkanlığında toplanmıştır. Fakat bu toplantı o güne 
kadar benzeri olmamış bir toplantı idi. Anılan tarihten kısa bir süre önce 
Türkiye, bir genel seçim yaşamıştı. DP’nin olmadığı, benzer özellikte Ada-
let Partisi’nin katıldığı bu seçimlerde faklı bir tablo ortaya çıkmıştı. Bu 
tabloya göre; 450 milletvekilinden oluşacak TBMM’ye, CHP 173, Ragıp 
Gümüşpala liderliğinde AP 158, Ekrem Alican liderliğindeki Yeni Türki-
ye Partisi 65, Osman Bölükbaşı liderliğindeki Cumhuriyetçi Köylü Millet 
Partisi 54 milletvekili sokmuşlardı. İşte duyurulan bu mutabakat top-
lantısına, MBK üyelerinin haricinde, parti başkanları da katılmışlardır. 
Toplantı sonucunu, Hava Kuvvetleri Komutanı İrfan Tansel şu ifadelerle 
duyurmuştur: “Parti liderleri ile komutanların yapmış oldukları görüşmeler 
sonucunda üç maddelik bir protokol üzerinde anlaşmaya varılmıştır.”

Bunlar:
1. Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanlığına seçilmesi,
2. Yassıada suçlularının affı için teklif verilmemesi,
3. 43 Sayılı Kanunun tadil edilmemesi ve yorumlanmaması (Bu kanun 

tasfiye edilen subaylarla (EMİNSU’lar) ilgili kanundur).49 Tansel’in sözle-
riyle öğrenilmiş olan bu mutabakat üzerine aslında her şey bitmişti. 27 
Mayıs müdahalesi sonucu oluşan her şeyde bir değişiklik yaşanmış, ida-
ma mahkûm edilenlerin bile bir kısmı affedilmiş, garip bir şekilde tasfiye 
edilen tek bir subay bile yuvasına dönememiştir. Bunu da belirtince, as-
lında daha başka yerlerde oluşan bir mutabakatın olduğu ise rahatlıkla 
söylenebilir.

27 Mayıs 1960 Askeri Müdahalesi ile ordudan tasfiye edilen subaylar, 
müdahalenin tek mağduru ve mahkûmu olarak kalmışlardır. 27 Mayıs ile 
ilgili her şey yeri ve zamanında düzeltilmiş, üniversiteden uzaklaştırılan 

48 Rıza Arseven, a.g.e., s. 169-224.
49 Sadettin Bilgiç, Hatıralar, İkinci Baskı, Boğaziçi Yayınları, Ankara, 2002, s. 75-76.
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akademisyenler bile geriye dönmüş50 sadece bu konu çözümsüzlüğe bıra-
kılmıştır.

Bu tasfiye konusunda bazı kesimler bu gelişme ile ordunun gençleş-
tiğini, daha Atatürkçü bir niteliğe kavuştuğunu düşünüp bu görüşlerini 
ifade edebilirler. Bu doğru bir yaklaşım olmayıp, aslında ordudan tasfiye 
edilenlerin ülkesine delicesine bağlı oldukları, milli değerleri için gözünü 
kırpmayan canını feda edecek seviyede bulundukları, Kuva-yı Milliye ru-
huna sahip gerçek yurtseverlerin olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Amerika tarafından sağlanan özel bir finansman modeli51 ile tasfiye 
edilenlerin parasal yükümlülüklerinin karşılanması, NATO’nun “temizli-
ği” desteklediğinin en önemli bir göstergesi olmuştur.52 Sözün bittiği yer 
ise, o sıralarda Türkiye’de bulunan NATO’nun Amerikalı, Avrupa’daki 
Müttefik Kuvvetleri’nin Başkumandanı olan General Norstad tarafından 
ifade edilmiştir. Türkiye’de bulunduğu 1960 Ağustos ayının ilk günlerinde 
Norstad: “Ruslar, bir atom bombası atsaydı, bir hamlede, bu kadar Türk 
Generali’ni saf dışı bırakamazdı.”53 demiştir. Bu bağlamda; 27 Mayıs 1960 
Askeri Müdahalesi’nin, Hükümet ve DP’ye karşı yapılmış bir “ihtilal ya da 
devrim” olduğu, Türk Askeri’ne karşı ise yapılmış, aynı zamanda başarıl-
mış bir “derin darbe” olduğu rahatlıkla öne sürülebilir.

EMİNSU’ların tasfiye dalgası ile orduda muvazzaf seviyesinde önemli 
bir değişim yaşanmıştır. Bu tasfiye ile Türkiye’nin askeri sistemini, sa-
vunma politikalarını sorgulayacak askersel bir yapı büyük ölçüde tasfiye 
edilmiş olmaktadır. Ne garip bir rastlantıdır ki, bu sefer 20-21 Mayıs 1963 
tarihinde meydana gelen bir olay olan “Talat Aydemir Ayaklanması” ile 
de, ordunun subay kaynağı olan Ankara Harp Okulu benzer bir duruma 
düşmekten kendini kurtaramamıştır. Yurtsever genç subay adayları, okul 
komutanları olan Talat Aydemir’in hislerinin esiri olmuştur. Tamamen 
yurtsever duygularla, bağımsız Türkiye anlayışı ile hareket edip birden 
kendilerini darbeci durumda bulan bu subay adayları mahkemelerde yar-
gılanmaktan kendilerini kurtaramamışlardır. Devam eden mahkemelerde 
büyük çoğunluğu subay adayı olan 4167 kişi kendilerine tek tek numara 
verilmek suretiyle yargılanmıştır. Bu subay adaylarının gene büyük ço-
ğunluğu ceza almış, ordudan bir şekilde ayrılmak zorunda bırakılmışlar 

50 Ali Arslan, a.g.e., s. 352.
51 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon: 30.18.1.2., Kutu: 156, Dosya Gömlek: 9, Sıra: 15, 
Dosya No: 34, Sayı: 5, 19 Temmuz 1960. Konu: “Amerika Birleşik Devletleri karşılık fonu 
%90’lar hesabından milli savunma hizmetleri için serbest bırakılan 150 milyon liranın ödenek 
kaydedilmesi.” Amerika’nın savunma hizmetleri için daha önce taahhüt edip vermiş olduğu 
500 milyon liranın 150 milyon lirasının Maliye Bakanlığı’na kaydırıldığını gösteren Bakanlar 
Kurulu Kararnamesi’dir. Bu kararnamenin büyük ölçüde ordudaki tasfiyeye kaynak oluştur-
mak için yapıldığı düşünülmektedir. Benzer ödenek değiştirme durumu yaklaşık bir ay sonra 
tekrar yapılmış, 17.08.1960 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile bu sefer 100 milyon lira daha 
kaynak oluşturulma yoluna gidilmiştir. Kısacası bu dönemde askeri idare kontrolündeki Tür-
kiye, silah almak için ayrılmış kıt kaynakları amacının dışında kullanmış, büyük ölçüde de 
tasfiye için kaynak oluşturulmuştur.
52 William Hale, a.g.e., s. 113.
53 Hulusi Turgut, a.g.e., s. 213.
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ya da sindirilmişlerdir.54 Bu olay ile aslında önemli bir tasfiye dalgası daha 
yaşanmış olmaktadır. Böylece ordu arzu edildiği şekilde büyük ölçüde di-
zayn edilmiş olmaktadır. Tasfiyelerle gönderilenlerin yeri doldurulmuş, 
“ülkede etliye sütlüye pek karışmayan” diye tabir edilen, ülke insanı olan 
fakat nevzuhur yeni bir kesim türemiştir. Bu yeni kesim en bariz etkisini 
12 Mart 1971 Muhtırası ile göstermiştir. Bu muhtıra ile ülkede hak arayı-
şı, bağımsızlık, özgürlük gibi kavramları sorgulayan kesimler kendilerini 
zindanlarda veya işkence mekânlarında bulmuşlardır. Ülke ise, o gün, 
bu girişimi yapan askerler tarafından önceden belirlenmiş rotasına otur-
tulmuştur. Yaklaşık on yıl sonra “ülke rotasının tekrar kayması” ve Tür-
kiye’nin yeniden hem sağdan hem soldan tekrar sorgulanması üzerine, 
olaylar farklı bir zemine çekilmiş, anarşi ortamı yayılmıştır. Bunun üze-
rine, 12 Eylül 1980 Askeri Müdahalesi bu kesimlerin üzerinden şiddetle 
geçmiş, “belirlenen rotanın” değişmesine izin verilmemiştir.

Türkiye’de ortaya çıkmış olan ve özellikle askeri kesimi etkisi altına almış 
olan bu yeni anlayıştan sonra ise NATO ve Amerika artık yoluna daha emin 
adımlarla devam etmiştir. En önemli olarak bilinmesi gereken bu konu ise, 
maalesef hep gözden ya kaçmış ya da kaçırılmıştır. Önemli bir sorgulamaya 
tabi tutulması gereken konunun ise bu olduğu rahatlıkla öne sürülebilir.

Sonuç

27 Mayıs Askeri Müdahalesi sonucu Türk Ordusu’nda yaşanan bu ta-
rihi tasfiyenin boyutlarının daha iyi anlaşılması için sayılara tekrar göz 
atmamızda fayda vardır. Türk askeri tarihine geçen bu benzersiz tasfiye 
dalgası sonucu ordudan, 235 General, bu sayı mevcut tüm generallerin 
%90’ına denk gelmektedir. Toplamdaki 7200 sayısı ise, mevcut Kurmay 
Albayların %90’ı, mevcut Albayların %75’i, mevcut Yarbayların %50’si ve 
mevcut Binbaşıların %30’una karşılık gelmektedir. Bu tarihi tasfiye sonu-
cunda Türk Silahlı Kuvvetlerinin 3/4’ünü teşkil etmesi gereken muharip 
subay mevcudu %50’den fazla azalmış, savaş gücü büyük bir zafiyete uğ-
ratılmıştır.

Bu konuda adeta uygulanan karartma aynıyla günümüzde de devam 
etmektedir. Bu konuda devlet arşivlerinde en ufak bir kaynağın ortaya 
çıkmasına bile fırsat verilmemiştir. Ortaya çıkarılanlar ise kuyumcu has-
sasiyeti ile uzun çalışmaların sonucu olmuştur. 1960’dan 2015’teki gü-
nümüze kadar ne çok siyasi parti değişmiş, ne çok millet adamı olduğu-
nu ifade eden politikacılar gelmiş geçmiş fakat zihniyet değişimi maalesef 
yansımamıştır. Çoğu zaman olduğu gibi ateş ise yine sadece düştüğü yeri 
yakmıştır. 7200 subay, hem de 1960 yılının sayısı ve şartları ile tasfiye 
edilip ordudan atılmıştır. Bu tasfiyeye Amerika ve NATO çevreleri “Türk 
Askeri’nin Çağdaşlaşması” olarak bakmış, dönemin yerli aktörleri ise “or-
duyu gençleştirdik” diye büyük bir sevinç yaşamışlardır. Dönemin yerli 

54 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Fon: 30.1.0.0., Kutu: 59, Dosya Gömlek: 364, Sıra: 1, 
Dosya No: E3, 5 Aralık 1963. Konu: “20-21 Mayıs 1963 olaylarından sanık Harp Okulu öğren-
cilerinin duruşmalarına ait mahkeme tutanakları ve verilen cezalar.”
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aktörlerinden sadece bir kişi hariç tamamı daha sonra pişmanlıklarını ifa-
de etmişler ve böyle bir tasfiyenin gereksizliğini vurgulamışlardır. Sonuçta 
olan ise haklarını yaşamları boyunca alamayan 7200 subaya olmuştur.
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RİZE’DE CUMHURİYET BAYRAMI’NIN
YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARI

(1936 - 1941)*

Yrd. Doç. Dr. Gülşah KURT GÜVELOĞLU**

Öz

Bayramlar toplumun birlik ve beraberliğinin sağlandığı; milletlerin geç-
mişine duyduğu sevgi ve saygının ifade edildiği zamanlardır. Böyle zaman-
larda milletin bir araya gelerek törenler düzenlediği ve bu şekilde ortak bir 
duygu etrafında toplanılarak “milli birlik” hislerinin artırıldığı görülmektedir. 
Bayramların yıldönümlerinde de aynı coşkuyu taze tutabilmek için kutlama-
lar yapılmış, törenler düzenlenmiştir. Bu tür yıldönümü kutlamaları yalnızca 
başkentte değil, vilayetlerde de kutlanmıştır. Bu çalışmada 1936-41 yılları 
arasında Cumhuriyet’in 13. yıldönümü kutlamalarından başlanarak 18. yıl-
dönümü kutlamalarına kadar Rize vilayetinde yapılan tören ve etkinlikler 
Rize Vilayet Gazetesi’ndeki haberlerden yararlanılarak ortaya konulacaktır. 
Bu şekilde Rize vilayetinde Cumhuriyet Bayramı’nın yıldönümlerinin nasıl 
kutlandığı, kutlamaların halk üzerindeki etkileri incelenerek, halkın ve ida-
recilerin katılımının seviyesi gibi sorulara yanıt aranacaktır.

Anahtar kelimeler: Rize, Cumhuriyet Bayramı, Rize Vilayet Gazetesi.

Abstract
Celebrations Held For Republic Day Anniversaries In Rize 

(1936-1941)
National days are the times when unity and solidarity are ensured 

in the society, and the love and respect a society has for their pasts are               
expressed. During such times, it is seen that the nation comes together 
and organizes ceremonies, thus the sense of “national unity” rises from the 
shared feelings. The anniversaries of the national days have also hosted 
many celebrations and ceremonies in order to keep the enthusiasm alive. 

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 217           Ağustos 2015
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Such anniversaries have been celebrated not only in the capitals, but also 
in other provinces. This study will set forth the celebrations of the Republic 
Day anniversaries starting from the 13th to 18th between the years 1936 
and 1941, and the related ceremonies and events held in Rize province, 
based on the news in Rize Vilayet Gazetesi, the local newspaper of Rize. 
Thus, the way the Republic Day anniversaries are celebrated, the effects of 
such celebrations on the people will be examined, and the answers to the 
question such as the people’s and administrators’ level of participating in 
such events will be researched.

Keywords: Rize, Republic Day, Newspaper.

Giriş

Türkiye’de resmi bayram denildiğinde akla ilk gelen hiç şüphesiz Cum-
huriyet Bayramı’dır. 26 Ekim 1924 tarihli 986 numaralı kararname ile 29 
Ekim’in özel bir programla kutlanmasına karar verilmiştir.1 

Bu şekilde 1924’ten itibaren Cumhuriyet’in ilanı bayram olarak kut-
lanmaya başlamıştır.2 Bu bayramın kutlanması ile ilgili olarak “Cumhuri-
yet’in İlanına Müsadif 29 Ekim Gününün Milli Bayram Sayılması Hakkında 
Kanun” adıyla bir kanun hazırlanmış ve 23 Nisan 1925’te yürürlüğe gir-
miştir.3

Bu kanunla birlikte resmen milletin bağımsızlığının sağlandığı bu 
önemli günün kutlanması ve yeni rejimin halka benimsetilmesi sağlan-
maya çalışılacaktır.4

Cumhuriyet’in 10. yıldönümü kutlamalarına özellikle önem verilmiş; 
bu nedenle 2305 sayılı “Cumhuriyetin İlanının Onuncu Yıl Dönümünü Kut-
lama Kanunu” adıyla bir kanun çıkarılarak bayramın büyük bir coşku ile 
kutlanması için çaba harcanmıştır.5 

10. yıldönümü kutlamalarından sonra Cumhuriyet’in 15. yıldönümü 
kutlamaları önem arz etmektedir. Ancak bu kutlamaların özellikle Ata-
türk’ün hastalığı nedeniyle oldukça sönük geçtiği görülmektedir. Bu ne-
denle gazetelerde bayram coşkusunun yerini Atatürk ilkelerine bağlılık ve 
Cumhuriyet ilkelerinden vazgeçmeme gibi konular almıştır.6

1 Düstur, Üçüncü Tertip, C. 5, s. 666.
2 Bengül Salman Bolat, “Cumhuriyetin İlan Edildiği 29 Ekim Kutlamalarına Toplu Bir Bakış”, 
Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, (2007), C. I, ATAM Yay., Ankara, 2010, s. 598.
3 Düstur, Üçüncü Tertip, C. 6, s. 553.
4 Bolat, “a.g.m.”, s. 599.
5 Resmi Gazete, Sayı: 2437, 26 Haziran 1933; Düstur, Üçüncü Tertip, C. 14, 2. Kısım, s. 1531; 
Kanuna göre kutlamalar 3 gün sürecek ve bu günler resmi tatil olacaktır. Kutlamalarla ilgili 
illerde komisyonlar oluşturulması ve bunların masraflarının devletçe karşılanması ve bayram 
süresince kamu hizmetlerinin bazılarında -posta ve telgraf gibi- halka indirimler yapılması 
kararlaştırılmıştır. Bkz. Nezahat Demirhan, Cumhuriyetin Onuncu Yılının Türk İnkılap Tarihin-
de Yeri Önemi, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 1999, s. 39.
6 Bengül Salman Bolat, Milli Bayram Olgusu ve Türkiye’de Yapılan Cumhuriyet Bayramı Kutla-
maları 1923-1960, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, Yayın-
lanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2007, s. 208.
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Cumhuriyet’in ilanı Rize Vilayeti’nde de çeşitli etkinliklerle kutlanmış-
tır.7 Özellikle Rize Valiliği tarafından hazırlanan programlar Vilayet Gaze-
tesi aracılığıyla halka duyurulmuş ve bu programlar dahilinde çalışmalar 
yapılmıştır. Vilayet gazetesinde görüleceği üzere, programlar çerçevesinde 
törenlerin yeri, tören komiteleri, görevlendirmeler gibi konular halkla pay-
laşılmış ve halkın bunlara katılımının sağlanması için çaba harcanmıştır. 

Cumhuriyet’in 13. Yıldönümü Kutlamaları - 1936

1936 yılı Cumhuriyet Bayramı için günler öncesinden hazırlıklara baş-
lanmıştır. Bu hazırlıklara dair haberler Rize Vilayet Gazetesi’nde ayrıntılı 
biçimde yer bulmuştur.8 Gazetede “Cumhuriyet Bayramı İçin Hazırlıklar” 
başlığıyla yapılacak törenler hakkında bilgi verilmiştir. Vali vekili Ş. Al-
gur’un idaresinde tören komitesi oluşturulduğu; gündüz yapılacak tören 
ve gece yapılacak balo için hazırlıkların yapıldığı belirtilmiştir.9 Gazetede 
gece için yapılacak eğlenceye önem verildiği kadar başka bazı etkinlikle-
rin de yapılması önerisinde bulunulmuştur. “Cumhuriyet Bayramı’nda Bir 
Kupa Maçı Yapılamaz mı?” başlığıyla yer alan haberde, “komitenin gerekeni 
düşündüğü ancak olur da unutulur diye hatırlatma gereği duyulduğu” ifade 
edilmekte ve Şarbay (Belediye Başkanı) Mucip Kemalyeri’nin şehir hayatını 
canlandırmaya yönelik çabalarından bahisle bayram için kupalı bir futbol 
maçının düzenlenmesinin bu çabalara katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Ku-
panın değerli olmasına gerek olmadığı maksadın iki taraf oyuncuları ara-
sında bir müsabaka heyecanı canlandırmayı amaçladığı da eklenmiştir.10

Cumhuriyet Bayramı’nın 13. yıldönümünde bayram kutlamalarının 
programı da ayrıntılı şekilde verilmiştir. Öncelikle köylerde yapılacak 
program gazetede yer almıştır. Bu programa göre köy odası, parti ocağı, 
ilkokul, evler ve köyün en işlek alanı bayraklarla donatılacak ve yeşil dal-
larla süslenecektir. Süslemeler 28 Ekim’de başlayacak ve 30 Ekim akşa-
mına kadar sürecektir. Yöresel oyunlar ve eğlenceler düzenlenecek. Bay-

7 Başka illerde yapılan Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla ilgili birkaç örnek için bkz. Fevzi 
Çakmak, “Bursa’da On Beşinci Yıl Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları”, Uludağ Üniversitesi 
Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 11, Sayı: 18, 2010/1, s. 87-109; Hamdi 
Doğan, “Yozgat’ta Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1925-1943)”, The Journal of Academic 
Social Science Studies, Volume: 6, Issue: 5, May 2013, s. 107-125; Yavuz Haykır-Mehmet 
Çevik, “Tek Parti Döneminde Elazığ’da Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları (1934-1945)”, Tur-
kish Studies, Volume: 9/7, Summer 2014, Ankara, s. 331-377; Mehmet Çevik-Yavuz Haykır, 
“Elazığ Basınına Göre Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Elazığ’da Cumhuriyet Bayramı Kutlama-
ları (1925-1932)”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Cilt: 107, Sayı: 211, Ağustos, 2014, s. 
195-226.
8 Rize Vilayet Gazetesi, ilk defa 6 Ağustos 1931 tarihinde yayına başlamış; 1934-36 yılları 
arasında “Çoruh” adıyla yayınlanmış, 1936 sonrası “Rize” adını alarak 1942’ye dek yayınını 
sürdürmüştür. Gazete vilayetin resmi yayın organı olup, vilayet ve Türkiye’den haberlerinin 
yanı sıra dünya haberlerine ve ulusal basından makalelere de yer veren, bölgeye dair bilgilerin 
bulunabileceği önemli bir gazetedir. Gazetede, gazetenin cumartesi günleri çıktığı; yönetim 
yerinin Cumhuriyet Halkevi Binası olduğu ve yıllık abone ücretinin 250, tanesinin 5 kuruş 
olduğu bilgileri mevcuttur.
9 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 264, 17 Birinciteşrin 1936.
10 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 264, 17 Birinciteşrin 1936.
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ramla ilgili duyurular köy delikanlıları tarafından halka duyurulacaktır. 
Program şöyle devam etmektedir:

“Ulus egemenliğinin kurtuluş ve yükseliş savaşının imgesi olan bu 
bayram sevinçlerine bütün köy halkı katılacaktır. Birinci teşrinin yirmi 
dokuzuncu günü saat 9’da bütün köy halkı ve okul talebesi geniş bir 
alanda toplanacak daha evvel köy ihtiyar heyeti köy odasında otura-
rak köy halkı yanında bu büyük günün mutluluğu kutlanacaktır. Gö-
rüşme bittikten sonra ihtiyar heyeti köylünün toplandığı alana gelerek 
bütün halkın bayramını kutlayarak okul talebesinin ve bütün halkın 
hep birden söyleyecekleri 10. yıl Cumhuriyet Marşı ile törene başla-
nacaktır. Marşın sonunda okul talebelerinden birkaçı Cumhuriyet, 
birkaçı Cumhuriyet ve devrime ait manzumeler okuyacak, bunlardan 
sonra, köy öğretmeni veya parti ocak başkanı tarafından devrim ve 
Cumhuriyet hakkında bir söylev verilecektir. Söylevler bittikten sonra 
okul talebeleri ve köy delikanlıları sıra ile ihtiyar heyetinin önünden 
geçeceklerdir. Bu geçitten sonra yine oyun ve eğlencelere devam edi-
lecektir.”11

Programda gece yapılacak etkinliklere de değinilmiştir. Okul, köy oda-
sı, parti ocakları ve isteyen evlerin ışıklarla aydınlatılacağı, saat 19’da ge-
niş alanlarda meşaleler yakılarak köy halkının toplanacağı ve Cumhuri-
yet marşı söylenerek, yöresel gece eğlenceleri yapılacağı belirtilmiştir. 30 
Ekim sabahı da yine sözlü oyunlara ve yöresel eğlencelere başlanarak ak-
şama kadar uzatılacağı; bütün bu programın köy ihtiyar heyeti, parti ocak 
kurulu ve öğretmen tarafından düzenlenip yönetileceği ifade edilmiştir.12

Köylerin ardından gazetede Rize il merkezinde yapılacak kutlamalara 
yer verilmiştir. 28 Ekim günü saat 12’de kaleden top atışıyla bayramın 
başladığı bildirilecektir. Yakın köylerden halkevlerinin köycülük kolla-
rıyla birlikte atlı ve yaya köylüler çağrılacaktır. 29 Ekim günü saat 9’da 
halk Cumhuriyet alanında toplanacaktır. Vali, hükümet konağından çı-
karken kaleden top atılacak; valilik önündeki her grubun önünden ge-
çerken onlara Cumhuriyet ve Devrim sevgisini besleyecek kısa sözlerle 
bayramlarını kutlayarak kendine ayrılan yere gidecektir. Ardından tüm 
öğrencilerin istiklal marşı okumasıyla tören başlayacak; okullardan, parti 
ve halk evinden birer kişi devrim ve cumhuriyetle ilgili söylev ve şiirler 
verecektir. Bu bittikten sonra geçit töreni yapılacaktır. Geçit töreninde 
sırasıyla, subaylar, erler ile ihtiyar gaziler, jandarma, gümrük muhafaza 
bölüğü, polis, okullar, sporcular, ulusal cemiyetler, çocuk esirgeme, Türk 
hava, ulusal ekonomik ve artırma kurumları, esnaf cemiyetleri, kayıkçılar 
birlikleri ellerinde sınıflarını gösteren levhalar ve bayraklarla geçecekler ve 
onları parti üyeleri, köylü, şehirli, yaya bütün halk ellerinde parti bayrak-
larıyla takip edeceklerdir. Emniyet müdürü tarafından görevlendirilen bir 

11 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 264, 17 Birinciteşrin 1936.
12 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 264, 17 Birinciteşrin 1936.
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komiser güvenliği sağlayacaktır.13 Geçit resminden sonra şehrin uygun 
yerlerinde halk kürsüleri14 kurulacak ve on sekiz yaşını bitirmiş her erkek 
ve kadın buradan devrime, her alanda yapılan işlere ve Cumhuriyet’e dair 
söylev verebilecektir. Bu söylevlerin taslağı parti yönetim kurulu tarafın-
dan üç kişilik bir komiteye gösterilecek ve onaylandıktan sonra izin veri-
lecektir. Halk kürsülerini yönetme işi Mehmet Mataracı, Mucip Kemalyeri 
ve Hasan Biber tarafından yönetilecektir.15 Gece yapılacak etkinliklere ge-
lince, akşam saat 17’de şehir ışıklarla donatılacak, karada denizde kale 
ve çeşitli yerlerde meşaleler yakılacak ve saat 19’da fener alayına başla-
nacaktır. Fener alayının güzergahı ve beraberinde yapılacak etkinlikler 
gazetede şu şekilde verilmiştir:

“İslam Paşa mahallesi ile Gülbahar ve semtlerinden fenerleri ile ge-
lecek olan halk grupları gümrük muhafaza bölüğü, ortaokul ve jan-
darmalar hükümet konağı önünde toplanacak ve alay düzen aldıktan 
sonra hep bir ağızdan onuncu yıl, cumhuriyet marşı söylenerek parti 
ve halkevi önünde gösteriler yapacak ve böylece Eminittin Mahalle-
si’ne doğru yürüyüp ve köprüden geri dönecek caddeyi takiben asker-
lik dairesi önünde Tophane Mahallesi’ndeki köprüye kadar gidecek ve 
oradan dönüşte belediye önünde biraz tevekkufla gösteriler yaptıktan 
sonra dağılacaklardır. Fener Alayı ile birlikte şenlikler ve eğlenceler 
devam edecektir. Partiden ve valilikten havai fişekler atılacak, yöresel 
oyunlar oynanacak, çalgılar çalınacak, kayıkçılar kayıklarıyla deniz-
de meşaleler yakarak sahili dolaşmak suretiyle kara ve deniz fener 
alayını takip edeceklerdir. Aynı gece parti bahçesinde ve halkevi ya-
nında birçok eğlence tertip edilecek ve halkevi salonunda parti, valilik 
ve özel kurul tarafından bir balo verilecektir. Balo evveli ayrılmış bir-
kaç komite yanından düzenlenecek ve yönetilecektir.”16

Bayramın üçüncü gününde güneş doğarken kaleden atılacak toplar 
ile bayramın sürdüğünün halka duyurulacağı; parti bahçesinde yöresel 
oyunlara ve çalgılara devam edileceği belirtilmiş ve öğleden sonra saat 
15’te Halkspor ile Şarspor arasında bir kupa maçı düzenleneceği ifade 
edilmiştir. Buradan anlaşıldığına göre, gazetenin sütunlarında daha önce 
yer alan kupa maçı düzenlenmesi yönündeki istek olumlu karşılanmıştır. 
Gazetede yer alan bir ilanda Rize Vilayet Gazetesi’nin yalnızca bayrama 
özel olarak Perşembe günü her zamankinden daha renkli ve resimli olarak 
çıkarılacağı ve devrimin önemini anlatan yazılarla doldurulacağı özellik-
le belirtilmiştir. Gece olduğunda Cumhuriyet Sineması’nda halkevi tara-

13 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 265, 24 Birinciteşrin 1936.
14 Cumhuriyet’in Onuncu Yıldönümü’nde ilk kez yapılan bir uygulama olan Halk Kürsüleriyle 
ilgili olarak bkz. Yasemin Doğaner, “Cumhuriyet’in Onuncu Yıl Kutlamaları”, Askeri Tarih 
Araştırmaları Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, Genelkurmay ATASE Başkanlığı Yayını, Ankara, 2007, 
s. 131-132.
15 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 265, 24 Birinciteşrin 1936.
16 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 265, 24 Birinciteşrin 1936.
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fından ücretsiz bir gösteri düzenleneceği de duyurulmuştur.17 Gazetenin 
bir başka sayısında İstiklal Okulu öğretmeni Rıza Tahsin Güç tarafından 
Cumhuriyet’i öven ve onun kazanılmasında çekilen zorlukları anlatan bir 
yazı ana sayfadan verilmiştir.18 Gazetenin ana sayfasında “Cumhuriyet’in 
13. Yıldönümü” başlığıyla bir yazı ve Atatürk’ün fotoğrafı yer almıştır. 
“Dursun” imzasıyla çıkan bu yazıda Cumhuriyet’in hangi zorluklarla ka-
zanıldığına değinilmekte ve şöyle denilmektedir:

“Ey harikalar yaratan (Atatürk) ve Anadolu; ey ruhunda temiz bir 
iman taşıyan Türk Gençliği; Cumhuriyet yalnız senindir! Sen abideni 
dikdin, Türk Milleti’ni müstebitler elinden kurtardın, şeceresi bozuk bir 
hanedanın esiri olamazdın. Taç, Yaldız, Levsüriya, bunları topladın 
mazinin güflü çukuruna attın.”19

Yine aynı sayıda Durmuş Türkmenoğlu tarafından Cumhuriyet’in öne-
mine değinen bir başka yazı bulunmaktadır.20

İl Haberleri sütununda “Cumhuriyet Bayramı Nasıl Geçti?” başlığıyla 
yapılan kutlamalara değinilmiştir. Buna göre bayram günü sabahleyin 
havanın yağışlı olmasına rağmen büyük bir kalabalık Cumhuriyet Mey-
danı’nda toplanmış ve saat 11’de kaleden top atışıyla törene başlanmıştır. 
Valinin gelmesiyle birlikte okul öğrencilerinden birkaç çocuk şiir okumuş, 
ancak bu sırada yağmurun şiddetlenmesiyle geçit resmi hızlıca yapılmış-

17 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 265, 24 Birinciteşrin 1936.
18 “Asırlardan beri göğsüme yapışmış gibi duran başımın göklere kalktığı ve göklerin bağrıma 
boşandığı gün. En korkunç bir tarihin sırtlan dişlerini Türk’ün sevgili vücuduna sapladığı gün-
lerde ve neticesinde zafer ve bundan doğan da Cumhuriyet. İnönü bir dikiliş, Sakarya bir di-
renmek, Kocatepe bir vuruştur. Düşmanın gözleri İnönü’de hayretle açıktı; Sakarya’da dehşetle 
kamaştı ve Kocatepe’de ayıldı, kör oldu. Lozan’da ise bir tek insanın karşısında sustu ve pes 
dedi. İsmet İnönü; Lozan Kahramanı ve Lord Curzonların, Venizelosların galibi ve Türk’ün İstik-
lal müjdesini Türk’e getiren yüce adam ve bunların hepsinden doğar genç bir Cumhuriyet. İşte 
biz bu karanlık ve sıkıntılı gecelerden sonra Cumhuriyet gibi nurlu bir sabaha 29 birinciteşrinde 
kavuştuk. Artık bu sızı ve dakikalardan sonra Türklük yıllardan beri aradığı idaresini bulmuş 
ve Atatürk gibi bütün cihanın yetiştirmediği ve bir daha yetiştirmeyeceği yüce insanı kendine 
başkan yaparak bütün dünya milletlerinin en üst seviyesine çıkmak için ant içmiştir. İşte bugün 
de o günün 13. yıldönümünü kutluluyoruz. Bu bayram hepimiz için kutlu ve mutlu olsun. Biz bu 
mutlu tarihe kavuşuncaya kadar çekilen ızdırap ve acılar; katlanılan sıkıntı ve zorluklar göğüs 
gerilen zulüm ve işkenceler asilane bir vakarla önlenen ve kırılan kahpece saldırışlar ve bütün 
bunlara karşı ulusça savaşımızın heyecanını hala benliğimizde duyuyoruz ve yine biz Türkler 
yurdumuzu, ulusumuzu, benliğimizi kurtulmuş görmek istiklal zevkini hissetmekten duyduğu-
muz kıvançla bu kutsal günü kalbimizde yaşatır ve her yıl bugünü büyük törenle kutlarken 
bize bu günleri kazandıran büyükleri ve bu yolda canlarını esirgemeyen aziz şehitleri saygı ile 
selamlıyoruz.” Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 266, 29 Birinciteşrin 1936.
19 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 266, 29 Birinciteşrin 1936.
20 “Arkadaşlar! Bu gün Cumhuriyetimizin 13. yıldönümünü sevinç ve neşe içerisinde kutluyo-
ruz. Bu günün kıymetini, büyüklüğünü, bu günün ne demek olduğunu anlamak için başımızı 
biraz maziye doğru çevirmek yerinde olur. Köylü eker biçer toplar ve mahsulünü götürür güya 
kendisinin hamisi olan birtakım madrabazlara bırakırdı. Buna mukabil de efendisinden birkaç 
arşın alacalı basma, bir çift pabuç, yağ, şeker gibi öteberi alırdı, fakat bu aldığı şeyler sattığın-
dan çok üstün gelir ve zavallı köylü yuvasına borçlu olarak dönerdi. Dert bununla da bitmez. Bu 
eşya ile beraber köyüne dönen köylü biraz rahat oturayım derken eşkıyalar basar köyü soyar 
ve adamcağızın da eşyalarını alıp götürürlerdi. İşte Türk köylüsünün elim ve feci vaziyeti… Bu 
gün her şeyden evvel Türk köylüsü, Türk işçisi kurtulmuştur… Yapılan inkılaplar saymakla 
bitmez.” Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 266, 29 Birinciteşrin 1936.
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tır. Yağmurun kesilmesiyle birlikte güneşli bir havada Şarspor ve Halk-
spor arasında karşılaşma başlamış; halkın yoğun ilgisiyle birlikte müsa-
baka Şarspor’un 3-0 yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Müsabaka için konulan 
Cumhuriyet kupasını Halkspor kazanmış; voleybol müsabakası ise bay-
ramın ikinci gününe ertelenmiştir. Ertesi gün düzenlenen voleybol maçını 
Şarspor kazanarak kupayı almıştır.21

Cumhuriyet’in 14. Yıldönümü Kutlamaları - 1937

1937 yılı Cumhuriyet Bayramı, Rize Vilayet Gazetesi’nde “Büyük Türk 
Ulusu Büyük Bayramınız Kutlu Olsun” başlığıyla verilmiştir. Başmakale-
de, 14. yıldönümünün kutlandığı bu bayramın Türk ulusu için ne kadar 
önemli olduğuna vurgu yapılmış; Atatürk’ün dehası sayesinde cehaletin 
ve taassubun yok edildiği ve 14 yıl içinde gençlik ve kültür hayatının tam 
anlamıyla kurulduğu belirtilmiştir. Ülkede dünyayı hayrete bırakacak 
devrimler yapıldığı; dün Türk’e ölmüş gözüyle bakanların bugün karşıla-
rında sağlam bir idare buldukları ifade edilmiştir.22

Yine aynı sayıda “Rize’de Cumhuriyet’in 14. Yıldönümü Parlak Bir Su-
rette Kutlandı” başlığı altında Cumhuriyet Bayramı yıldönümü kutlamala-
rı hakkında bilgi verilmiştir. Törende Cumhuriyet Meydanı’na jandarma, 
polis kıtaları ile ortaokul ve Kurtuluş, İstiklal, Cumhuriyet ve Gülbahar 
ilkokulları öğrencileri, davetli köylüler ve halk hazır bulunmuştur. Saat 
10’a doğru Vali Nuri Türkkan önce alanda hazır bulunan ilkokulları tek 
tek selamlamış ve onlara Atatürk’ün gençliğe emanet ettiği Cumhuriyet’e 
sahip çıkmaları yönünde bir konuşma yaparak eşiyle birlikte tribündeki 
yerlerine geçmiştir. Gazeteden anlaşıldığı üzere tören son derece munta-
zam geçmiş ve özellikle İstiklal Okulu başöğretmeni ile ortaokul beden öğ-
retmeninin konuşmaları çok alkış almıştır. Teğmen Hamdi Alkan komu-
tasındaki jandarma birliklerinin yekpare bir kütle halinde geçişi, ortaokul 
kız öğrencilerinin okuduğu Gençlik Marşı, Kurtuluş İlkokulu’nun Atatürk 
büstü taşıyan arabası, İstiklal ilkokulunun çiçeklerden yapılmış 14. yıl 
tablosu ve bisikletli gençler herkes tarafından çokça alkışlanmış ve tören 
tam bir düzen ve coşku içinde geçmiştir.23 Gazetenin bir sonraki sayı-
sında Cumhuriyet’in 14. yılı münasebetiyle vali Nuri Türkkan tarafından 
Atatürk’e çekilen tebrik telgrafına karşılık olarak Atatürk, Başvekil Celal 
Bayar, Büyük Millet Meclisi Başkanı Abdulhalık Renda ve Dahiliye Veki-
li-Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Şükrü Kaya tarafından çekilen 
iltifat telgrafları ana sayfada “Büyük Bir İltifat” başlığıyla verilmiştir.24

Cumhuriyetin 15. Yıldönümü Kutlamaları - 1938

Cumhuriyet’in 15. yıldönümü diğerleri arasında farklı bir yere sahip 
olmuştur. Atatürk’ün vefatının hemen öncesine denk gelmesi bakımından 

21 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 6, Sayı: 267, 7 İkinciteşrin 1936.
22 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 316, 30 Birinciteşrin 1937.
23 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 316, 30 Birinciteşrin 1937.
24 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 7, Sayı: 317, 6 İkinciteşrin 1937.
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bu yıldönümü kutlamaları diğerlerine nazaran sönük geçmiştir. Vilayet 
Gazetesi’nden bu yıldönümünde yaşanan burukluğu anlamak mümkün-
dür. Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı gazetede “En Büyük Bayram” başlı-
ğıyla Saffet Tunay tarafından kaleme alınan yazıda Cumhuriyet’e uzanan 
süreçte yaşananlar anlatılarak Atatürk’e duyulan minnet ve sevgi dile ge-
tirilmiştir. Gazetede Atatürk’ün rahatsızlığıyla ilgili son resmi tebliğ ve ra-
por gazeteden verilmiştir.25 Vilayet Haberleri sütununda yer alan bayram 
programı şöyledir:

“1- Bütün daire ve müesseseler 28.10.938 günü saat 12’den 30.10.938 
günü akşamına kadar tatildir. Şehirde bütün dükkan ve mağazalar da 
29.10.938 günü sabahından saat 12’ye kadar kapalıdır.
2- Daireler, müesseseler, dükkanlar ve evler bayramın şerefi ile mü-
tenasip bir şekilde bayraklar ile yeşillikler ile ve geceleri fener ile süs-
lenecektir.
3- Bayramın birinci günü vilayet makamındaki kabul resmi saat 10’da 
başlayacaktır. Bayramlaşma ve tebrikler teşrifat sırası iledir.
4- Asker, jandarma ve okullar Cumhuriyet alanının krokide gösterilen 
yerlerini saat 10’da almış bulanacaklardır.
5- Vilayette yapılacak tebrikleri bitirenler Cumhuriyet alanındaki ve 
kroki gösterilen yerleri alacaktır.
6- Kabul resminin sonu alınınca Vali, yanında Askeri Komutanı olduğu 
halde Cumhuriyet alanına gidecek ve orada hazır bulunanların bay-
ramlarını kutlayarak tribündeki yerini alacaklardır. 
7- Valinin yerini almasile beraber bando İstiklal Marşı’nı çalacaktır.
8- Öğretmen Nevzat Birkan ve Jimnastik Öğretmeni Mehmet Özgen 
taraflarından Cumhuriyet ve bayram konusu üzerinde birer söylev ve-
rilecektir. 
9- Söylevden sonra geçit resmi yapılacaktır. 
10- Geçit resminden sonra tören bitmiş sayılacaktır. 
11- 30.10.938 günü öğleden sonra saat 15’de ve spor alanında Rize 
Sporcuları tarafından bir spor gösterisi tertip edilecektir.”26

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla okullarda yapılan hazırlıklar sıra-
sında “bayram coşkusuyla uygun düşecek bir gösteri yapılabilmesi için” 
çocukların “bu coşkunlukla uygun” şekilde giydirilmesi konusunda baş-
kanlığını albay eşi Seza Türkan hanımefendinin yaptığı bir komite teşkil 

25 “Reisicumhur Atatürk’ün Rahatsızlıkları Hakkındaki Son Resmi Tebliğ Ve Rapor: İstanbul: 
23-10-938, Riyaseti Cumhur Umumi Katipliğinden: 1- Reisicumhur Atatürk’ün sıhhi vaziyetleri 
hakkında müdavi ve müşavir tabipleri tarafından bu akşam saat 20’de verilen rapor ikinci 
maddededir. 2- Bir hafta evvel zuhur eden arazlar tamamile geçmiştir. Nabız muntazam kuv-
vetli 80 teneffüs 19 hararet derecesi 36-8’dir. Hastalık normal seyrine avdet etmiş ve günlük 
tebliğ neşrine lüzum kalmamıştır. Müdavi doktorlar: Dr. Neşet Ömer İrdelp, Dr. M. Kemal Öke,  
Dr. Nihat Reşat Belger, Dr. Akıl Muhtar Özden, Dr. Hayrullah Diker, Dr. Süreyya Hidayet Serter, 
Dr. Abravaya Marmaralı, Dr. Mehmet Kamil Berk.” Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 368, 29 
Birinciteşrin 1938.
26 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 368, 29 Birinciteşrin 1938.
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edilerek çocuklara yardımlarda bulunulmuştur. Yine halkın destekleriyle 
265 lira ve halkevinin yardım kolundan 50 lira ile toplam 197 yoksul 
çocuk sevindirilerek bayrama layık biçimde onların da törenlere katılma-
sı sağlanmıştır.27 Gazetede F. Hulusi Demirelli tarafından yazılan 15. Yıl 
ve Hemşinin Mollaveis Köyü’nden Memet Hakkıoğlu tarafından yazılan 
Cumhuriyet Destanı adlı şiirlere yer verilmiştir.28 Vilayet Gazetesi’nin bir 
sonraki sayısında yıldönümü töreninin nasıl kutlandığına ilişkin şu haber 
yer almaktadır:

“Cumhuriyet’in 15. yıl bayramı geçen Cumartesi günü program dai-
resinde kutlanmıştır. O gün saat 10’da Vilayet Makamı’nda tebrikle-
rin kabulünden sonra saat 10.30’da sayın valimiz Bay Nuri Türkkan 
yanlarında Şube Reisi Yarbay Mucip Sözen ve diğer subaylar olduğu 
halde hükümet ve parti önündeki Cumhuriyet Meydanı’na gelmişler 
ve bando ile müfreze ve mektebiler ve halk tarafından selamlanmış-
lardır. Sayın Valimiz bu selamlara mukabele ve halka Cumhuriyet 
Bayramını tebrik ettikten sonra ortadaki halk kürsüsüne çıkarak bir 
nutuk vermişlerdir. Nutuklarında bayramı kutladıktan ve Atatürk’ü ve 
halkı selamladıktan sonra Cumhuriyetin, millete kavuşturduğu refah 
ve saadeti izah ile Cumhuriyetin ve rejiminin millet ve hükümetçe her 
vakit sadakat ve metanetle muhafaza ve müdafaa olunacağı ve Cum-
huriyetin ilelebet yaşayacağını ve yaşatılacağını beyan eylemişler ve 
bu hususta bütün halkın ve gençlerin ahd ve andını alarak şiddetle 
alkışlanmışlardır. Valimizden sonra İstiklal okulu Başöğretmeni Nev-
zat Birkan ve ortaokul beden terbiyesi öğretmeni Mehmet Özgen ve en 
sonra Vilayet Salahiyetli C.M. Umumisi Bay Haydar Onat birer nutuk 
söylemişlerdir. Valimizin nutuklarını ve noktayı nazarlarını teyid eden 
ve alkışlanan bu nutuklardan sonra geçit resmi başlamıştır. Valimiz 
tribünde sayın eşleri bayanla ve vilayet erkanı ve subaylarla birlikte 
jandarma ve polis müfrezeleri ile orta ve ilkokullar talebelerinin geçiş-
lerine takip ederek selamlamışlar ve bilhassa küçük mektepliler alkış-
lamışlardır. Geçit resminden sonra spor alanında Rize sporcuları bir 
maç yapmışlardır.”29

Cumhuriyet’in 16. Yıldönümü Kutlamaları - 1939

Cumhuriyet’in 16. yıldönümünün bu yıl “her senekinden daha ışıklı ve 
parlak” kutlanacağının beyan edildiği Vilayet Gazetesi’nde, bu çerçevede 
Çocuk Esirgeme Kurumu’nca Cumhuriyet Bayramı’nda 100 fakir öğren-
cinin baştan ayağa giydirildiği haberi yer almaktadır.30 Bayram programı 
gazetede ayrıntılı şekilde verilmiştir. Programa göre bütün daireler, dük-

27 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 368, 29 Birinciteşrin 1938.
28 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 368, 29 Birinciteşrin 1938.
29 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 8, Sayı: 369, 5 İkinciteşrin 1938.
30 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 417, 21 Birinciteşrin 1939.
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kanlar ve evler bayram şerefine süslenecektir. Vilayetteki resmi kabul tö-
reni ve bayramlaşmanın düzeninden seferberlik memuru Tevfik Yüksel 
sorumludur. Valinin tören alanına gelmesinden sonra İstiklal Marşı ça-
lınacak ve okul öğrencilerinin şiirlerinden sonra resmigeçit yapılacaktır. 
19 Ekim gecesi saat 18’den 20’ye kadar denizde ve karada fener alayları 
düzenlenecektir. Karada yapılan fener alayı ortaokuldan başlayıp Cum-
huriyet Meydanı’nda bitecektir. Program çerçevesinde halkevinde bir balo 
düzenlenmesi; 30 Ekim günü kayıkçılar arasında kayık yarışları yapılma-
sı; spor müsabakaları düzenlenmesi ve Halkevi Binası’nda Ateş Piyesi’nin 
sergilenmesi planlanmıştır. Programın önceki yıllarda yayınlanan prog-
ramlar ile hemen hemen aynı olduğu görülmektedir.31

Gazetenin bir sonraki sayısı kırmızı renk başlıkla yayınlanmıştır. Ana 
sayfada yer alan yazıda;

“Aziz Atamızın ulu ruhuna, Türk’ün makus taliini yenen kudretli Milli 
Şef İsmet İnönü’ye, şeflerinin izinde ve peşinde yürüyerek Türk istik-
lali, Türk vatanı için canlarını veren kahramanların temiz ruhlarına 
tarihin ilk tanıdığı bugünün dünyasının çalışkan ve varlıklı yarınki be-
şeriyetin en ünlüsü Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, İnkılapçı, 
Laik Türk Milleti’ne ve evlatlarına...” 

teşekkür edilmiştir. Hemen altında büyük puntolarla “Saygı ve Sevgileri-
mizle Bu Milli Bayram Kutlu Olsun” yazmakta ve sağ tarafta çerçeve içinde 
“Milli Şefimiz İsmet İnönü” ibaresiyle büyük bir fotoğraf bulunmaktadır.32 
Gazetenin dört sayfası tamamen 16. yılında Cumhuriyet’in geçirmiş ol-
duğu evrelere, zorluklara, Cumhuriyet’in harici siyaseti, adliyesi ve milli 
müdafaa ve ordunun durumuna dair yazılara ayrılmıştır. Bu sayfalarda 
Atatürk’ün ve Mareşal Fevzi Çakmak’ın fotoğrafları da yer almaktadır.33 
Gazetenin sonraki sayısında “Vilayet Haberleri” sütununda Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle valiye gönderilen teşekkür telgraflarına yer verilmiştir. 
Ayrıca Ankara’da ve yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı’nın kutlandığına 
ilişkin haberler bulunmaktadır.34

Cumhuriyet’in 17. Yıldönümü Kutlamaları - 1940

Cumhuriyet’in 17. yıldönümü kutlamalarının bütün yurtta olduğu gibi 
Rize’de de coşkulu şekilde kutlanmıştır. 17. yıldönümü kutlamalarının bir 
önceki yıldan pek de farklı olmadığı görülmektedir. Bu programda farklı 
olarak bayramın başladığının ve bittiğinin bir top atışıyla duyurulacağı 
belirtilmiştir. Önceki yıllarda olduğu gibi yine dükkanlar kapatılacak ve 
her yer ışıklarla süslenecektir. Vali Konağı’nda yapılacak kabul törenini 

31 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 417, 21 Birinciteşrin 1939.
32 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 418, 28 Birinciteşrin 1939.
33 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 418, 28 Birinciteşrin 1939.
34 İsmet İnönü, TBMM Reisi A. Renda, CHP Genel Sekreteri Erzurum Mebusu Dr. A.F. Tüzer 
ve Ali Çetinkaya’nın telgrafları yer almaktadır. Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 9, Sayı: 419, 4 İkin-
citeşrin 1939.
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düzenleme görevi yine seferberlik müdürü Tevfik Yüksel tarafından idare 
edilecektir.35 Bu programın öncekilere göre daha detaylı olduğu ve her 
bir görevin kimin tarafından idare edileceğinin belirlendiği görülmekte-
dir. Meydanda yapılacak geçit resmine ortaokul jimnastik öğretmeni, baş 
komiser ve merkez jandarma komutanı ile Teğmen Cevdet’in nezaret et-
mesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca yeni bir uygulama olarak Valinin tribünde 
yerini alması ve kaleden top atışından sonra meydana dikilecek serene 
Gençlik Teşkilatı tarafından seçilecek bir sporcu tarafından bayrak çekil-
mesi uygun görülmüştür.36 Yine programa göre, bayram süresince saat 
12’den itibaren şehre cereyan verileceği ve halkevi hoparlörü aracılığıyla 
Türk Cumhuriyeti ve inkılabı hakkında konferanslar verilecektir. Ayrıca 
bayramın son günü meydanlarda halk eğlencesine devam edilecek; saat 
15.30’da sporcular tarafından maç yapılacak; hoparlörler vasıtası ile neş-
riyat yapılacak ve gece saat 19’da Halkevi Temsil Kolu tarafından bir mü-
samere verilecektir. Programda düzenleme komitelerinin kimlerden oluşa-
cağı da verilmiştir. Buna göre komiteler şu şekilde belirlenmiştir:

“Süsleme ve Donatma Komitesi: Belediye Reisi Hasan Biber, Jan-
darma Bölük Komutanı Niyazi Kazanoğlu, Emniyet Amiri yerine Ser-
komiser Memedali Bükülmez, Liman Reisi, Encümen Azası Sabri Kol-
çak, Nafia Fen Memuru İhsan Okan, Kayıkçılar Reisi Ali Osman Berk.
Konferans ve Neşriyat Komitesi: Ortaokul Türkçe Öğretmeni Ahmet 
Morgül, Kurtuluş Başöğretmeni Ziya Işıkdemir, İstiklal Başöğretmeni 
Nevzat Birkan, Matbaacı Mustafa Çavuş.
Spor ve Temsil: Halkevi İdare Heyeti temsil ve spor komiteleri, Öğret-
men Nevzat Birkan, Öğretmen Ziya Işıkdemir.
Balo Komitesi: Hakim Bayan İffet, Kabile Raife Perim, Öğretmen 
Fevziye Perim, Operatör Süreyya Saruhan, Eczacı Murat Arayıcı, Köy 
Bürosu M. Rıfkı Ertan.
Merasim ve Geçit Resmi Komitesi: Jandarma Tabur Komutanı, Or-
taokul Direktörü Enver Kayadeniz, Emniyet Amiri Ziya, Nafia Müdürü, 
Teğmen Cevdet.”37

Vilayet Gazetesi’nin bir sonraki sayısında komitelerin bayramın neşe 
ve sevinç içinde geçirilmesi amacıyla “hummalı bir şekilde” çalışmalarına 
devam ettikleri belirtilmiştir.38 Vilayet Gazetesi dönemin Cumhurbaşka-
nı İsmet İnönü ve Başbakan Refik Saydam’ın fotoğraflarını yayınlamış ve 
Saydam’ın radyo konuşmasını kendi sütunlarından olduğu gibi okuyucu-
larına aktarmıştır.39 Ayrıca Kurtuluş Okulu başöğretmeni ve aynı zaman-
da Vilayet Gazetesi başyazarı olan Ziya Işıkdemir tarafından yazılan bir 

35 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 468, 19 Birinciteşrin 1940.
36 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 468, 19 Birinciteşrin 1940.
37 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 468, 19 Birinciteşrin 1940.
38 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 469, 26 Birinciteşrin 1940.
39 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 470, 9 İkinciteşrin 1940.
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makaleye yer verilmiştir. “Cumhuriyetimiz 18 yaşına girdi” başlıklı bu ma-
kalede Cumhuriyet’in 17 yıllık geçmişinden bahsedilerek bunun büyük 
bir eser olduğuna vurgu yapılmıştır. Işıkdemir, Cumhuriyet’i bir sevgiliye 
benzetmiş ve “Onu kıskanmak ve sakınmak varlığımızın sırrı anahtarıdır.” 
şeklinde bir yorum yapmıştır.40 Ziya Işıkdemir’in 10 Kasım 1940 Ata-
türk’ün ölüm yıldönümüyle ilgili de bir yazısı bulunmaktadır. Bu yazıda, 
“Ne Dara, ne İskender, ne Sezar, ne Atilla ve Napolyon onun katına erişebi-
lecek birer eser sahibi değildirler.” sözleriyle Atatürk’ten övgüyle bahseden 
Işıkdemir yazısına aynı övgülerle şöyle devam etmektedir:

“Atatürk’ün nurlu varlığı karşısında da, onu tariften, tayinden aciz 
kalan bütün beşeriyet, lâl ve ebkem duruyor. Ona bir peygamber mi 
diyeceğiz? Ona koruyucu melek vasfını mı vereceğiz? Hayır. O değil, 
bu değil. Atatürk, beşeriyet tarihinde nev’i şahsına münhasır kalacak 
bir deha, insanlığın akıl erdiremeyeceği bir iradedir. Atatürk içinden 
yetiştiği Türk Milleti’nin muhassalası ve ebedilik sırrına ermiş bir kud-
retidir. Bu kudret yaşıyor. Ölmemiştir, ölmedi ve ölmeyecektir.”41

Gerek Işıkdemir’in yazısından gerekse gazetede yer alan haberlerden 
anlaşılacağı üzere Cumhuriyet Bayramı kutlamaları aynı şekilde coşku 
içinde geçmiştir. Atatürk’ün ölümünden sonra kutlamaların buruk da 
olsa yapıldığı görülmekte; özellikle gazetede Atatürk’e ve onun kurduğu 
Cumhuriyet’e ait övgü dolu yazılara rastlanmaktadır.

Cumhuriyet’in 18. Yıldönümü Kutlamaları - 1941

Cumhuriyet’in 18. yıldönümü yaklaşırken her yıl bütün yurtta olduğu 
gibi Rize’de de layık olduğu şekilde kutlanması için hazırlıkların başladığı 
belirtilmiş ve gazete “Şeker Bayramı tatili nedeniyle” gelecek sayının ya-
yınlanmayacağını duyurarak okuyuculardan özür dilemiştir.42 Bu sayıda 
Ziya Işıkdemir, “İlkteşrinin Milli Manası” başlıklı makalesinde Atatürk’ün 
1927 yılındaki nutkuna vurgu yaparak Türk gençliğinin onun yolundan 
yürüyeceğini ve “kafasında ve gönlünde taşıdığı milli imanla ileri hayatımı-
zın zamin ve kefili” olduğunu yazmaktadır.43 Bir sonraki sayıda “Türk Gen-
ci, Atatürk Cumhuriyeti sana emanet etti” şeklinde bir başlık kullanılmış 
ve hemen altında “İnönü, Türk Birliği’nin ta kendisidir” ibaresiyle bir fotoğ-
rafına ve yine Ziya Işıkdemir’in “Cumhuriyetimiz ondokuz yaşına girerken” 
başlığıyla bir yazısına yer verilmiştir. Bu yazıda özellikle Milli Şef İnönü’ye 
övgüler yapıldığı görülür. Aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı yılları olması 
nedeniyle yazıda Türkiye’nin bu savaştan uzak kalmasının da bir başarı 
olduğuna dikkat çekilmektedir. Işıkdemir bu başarıyı şöyle ifade ediyor:

40 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 470, 9 İkinciteşrin 1940.
41 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 471, 16 İkinciteşrin 1940.
42 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 518, 18 Birinciteşrin 1941 (1941 senesinde gazete 11. 
yılına girmesine rağmen bundan sonraki yıllarda yanlış şekilde 10. yıl yazılmıştır.)
43 Rize Vilayet Gazetesi, Yıl: 10, Sayı: 518, 18 Birinciteşrin 1941.
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“Birçok çağlarda gafletten olacak iyi bulduğumuz iyi yaptığımız her 
keyfiyet ve işi başka milletlere bırakmış ve bizden evvel ileri hamle 
yapan milletlerin bazicesi olmuştuk. Artık bunlara meydan vermenin 
ihtimali kalmamıştır. 18 yıllık tecrübe bunu bize sarahatla anlatmıştır. 
İstikbali emin, istiklali müemmen bir milet olarak bütün dünyaya ha-
yat verişimizin bir neticesi de bugünkü durumumuzdur. Dünya yanıp 
kavruluyor. Ateş bizi sarmadan yakmadan etrafımızda dolaşıyor…”44

“Cumhuriyet Bayramımız Coşkun Tezahüratla Kutlandı” başlıklı ha-
berde mevcut program dahilinde yapılan tören hakkında bilgi verilmiştir. 
Resmi ziyaretlerden sonra top atışıyla ev ardından okunan İstiklal Marşı 
ile törene geçilmiştir. Kürsüye gelen Ortaokul Öğretmeni Ahmet Morgül, 
okul öğrencileri Nüzhet Biber ve Ziya Işıkdemir tarafından şiirler okun-
muştur. Geçit resmi büyük bir düzen içinde gerçekleştirilmiştir. Gazetede, 
Ulus Gazetesi’nden alınan Milli Mücadele ve Cumhuriyet’in ilanına giden 
süreci anlatan uzunca bir yazıya ve Burhan Belge’nın kaleme aldığı “Cüm-
huriyet” başlıklı bir başka yazıya yer verilmiştir.45

Sonuç

1924 yılından itibaren Cumhuriyet Bayramı ülke genelinde büyük bir 
coşku içerisinde kutlanmaya başlamıştır. Rize Vilayeti’nde tıpkı diğer il-
lerdeki gibi, Cumhuriyet Bayramı törenleri başta halkın, öğrencilerin, as-
kerlerin, halkevi ve partinin, esnaf kuruluşlarının ve kamu görevlilerinin 
katılımıyla kutlanmıştır. Vilayet Gazetesi’nin 1936 yılından sonraki sayı-
larına Cumhuriyet Bayramı kutlama törenlerine ait bilgiler bulunmakta-
dır. Genelde her yıldönümünde birbirine çok benzeyen kutlama program-
larının uygulandığı görülmektedir. Özellikle 15. yıldönümü olan 1938 yılı 
kutlamaların daha geniş kapsamlı olduğu söylenebilir. Törenlerin başlı-
ca amacı Cumhuriyet rejimini halka benimsetmektir. Bu noktada gerek 
Cumhuriyet Halk Partisi gerekse Halkevi, milli ülküyü yaşatmak ve hal-
kın milli birliğini sağlamak noktasında törenlerin düzenlenmesinde aktif 
şekilde hareket etmişlerdir. Bunun yanı sıra hemen her yıldönümünde 
resmi erkanın yanı sıra öğrenciler şiirler okumuş; halkın katılımını sağla-
mak amacıyla oyunlar, fener alayları, müsamereler ve spor karşılaşmaları 
düzenlenmiştir. Böylece törenlerin sadece resmi boyutta kalmayıp halk 
tarafından birer sosyal aktivite halinde algılanmasına çalışılmıştır. Cum-
huriyet Bayramı yıldönümlerinde gazetede çıkan yazılara dikkat edildiğin-
de bunların Türk Milleti’nin gücüne, kültürüne, tarihine atıfta bulunan ve 
özellikle Cumhuriyet’in önemine işaret eden yazılar olduğu görülmektedir. 
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ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

Yrd. Doç. Dr. Turhan ADA*

Öz

Milliyetçilik kavramı, Fransız Devrimi ile doğmuş ve İngiltere, İspanya, 
İtalya ve Almanya’ya yayılarak çok uluslu devletler için bir tehdit unsu-
ru haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında, ulus-devletlerin doğuşuna yol 
açan milliyetçi teori, Osmanlı Devleti döneminde en keskin etkisini Hristi-
yan tebaa üzerinde göstermiş, bunu, Arap isyanları takip etmiştir. Türk 
aydınları, sözü edilen buhrandan kurtulabilmek için “İslam Birliği” ve “Os-
manlıcılık” prensiplerini bir ortak payda olarak kullanmak istemişlerse de 
Türk kimliğini İslam kimliği içinde eritmiş olan Osmanlı Devleti’nin iflasıyla 
birlikte geride kalan tek etnik yapı olan Türk unsurunu ayakta tutmak 
yegane ideal haline gelmiştir. Böylece, kadim dönemde, dinsel bağlılıkları 
ifade etmek için kullanılan “Millet” kavramı, milliyetçi bir bakış açısıyla, 
Türk Milleti’ni önceleyen bir karakter kazanmaya başlamıştır.

Bu dönüşümün ilk hamlesi, dilde sadeleşme şeklinde kendini göster-
miş, bunu, milliyetçi teorinin diğer alanlardaki izdüşümleri takip etmiştir. 
Sürecin Türkiye Cumhuriyeti’ndeki taşıyıcı ismi Atatürk olmuş, Türk Ocak-
ları, Türk Dili Tetkik Cemiyeti ve Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ise taşıyıcı 
unsurlar olarak ön plana çıkmışlardır.

İslam-Osmanlı ekseninden koparak hızla Batı’ya yönelen laik Türkiye 
Cumhuriyeti, bir sonraki aşamada, milliyetçi yaklaşımları Batıcı yöneliş-
lerle sentezleme gereğini duymuş, sonuçta, milliyetçi akım, dil, din ve eko-
nomi başta olmak üzere, kamusal yaşamın üç önemli alanını doğrudan 
şekillendirmeye başlamış; Türk Milleti’ni, Batı kültür konseptinin bir par-
çası haline getirebilmek için ortaya atılan bu dönüşüm hareketi, zamanla, 
kültürel içerikli bazı tartışmaları da beraberinde getirmiştir.

Anahtar kelimeler: Atatürk, Milliyetçilik, Siyasi Düşünce Tarihi, Ba-
tıcılık, Kültür.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 217           Ağustos 2015

* Yıldız Teknik Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
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Abstract
Ataturk And Turkish Nationalism

The concept of nationalism was born with the French Revolution and 
became a threat to multinational countries by spreading to England, Spain, 
Italy and Germany. From this perspective, the nationalistic theory, which led 
to birth of nation-states, had its most important effect on Christian subjects 
and this was followed by Arabian uprisings. Although Turkish intellectuals 
wanted to use the principles of “Islamıc Unity” and “Ottomanism” as a com-
mon ground to get rid of this depression, supporting Turkish nation, the only 
ethnicity that survived after the collapse of Ottoman Empire that melted Tur-
kish identity in Islamic one, became the only ideal. Thus, the concept of “Na-
tion” which was used to mean religious loyalty in old period started to win 
a characteristic to prioritize Turkish nation from a nationalistic point of view.

The language simplification was the first lunge of this transformation 
and this was followed with projection of nationalistic theory in other fields. 
Atatürk became the carrier of this process in Turkish Republic, and Turkish 
Hearts, Turkish Language Association and Turkish Historical Society came 
into prominence as carrier elements.

Secular Turkish Republic, heading towards the West by breaking off 
the Islam-Ottoman axis, needed at the next level to synthesize Nationalistic 
approaches with Western orientation, and finally Nationalistic movement 
started to shape three important public sphere; language, religion and eco-
nomics being in the first place. As the time went by, this transformation 
movement, which was raised, to turn Turkish nation into a part of Western 
culture brought some cultural-based discussions with itself.

Keywords: Atatürk, Nationalism, History of Political Thought, Wester-
nism, Culture.

Giriş

Milliyetçi teorilerin ortaya çıkışı, milli tarih bilincinin gelişmesi ile doğ-
rudan ilgilidir.1 Bu tekamülden yola çıkarak yapılan yorum ve bu yoruma 
bağlı olarak öngörülen uygulamalar milliyetçi düşünce anlayışının var ol-
duğunu gösterir. Bu olgu, milli özelliklere bağlı olarak her toplumda farklı 
kimliklere bürünür.2

Bir ideoloji olarak milliyetçilik, Fransız Devrimi’yle doğmuş, İngiltere, 
İspanya, İtalya ve Almanya’ya yayılarak çok uluslu devletleri tehdit eden 
ve milli devletlerin doğuşuna yol açan bir güç olmuştur.3

Söz konusu sürecin Osmanlı idare alanındaki ilk etkisini Hristiyan un-
surlar arasında görebiliriz. “Devlet-i Aliyye’nin Hristiyan tebaasının”, nas-

1 Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, VII. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, 
s. 74-78.
2 Yusuf Sarınay, Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları 1912-1931, Ötüken Neş-
riyat, dipnot no: 5, İstanbul, 1994, s. 14.
3 Yusuf Sarınay, a.g.e., dipnot: 9, s. 15.
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yonalist fikirlerin tesiriyle ayrılıkçı hareketlere girişmesi ve üniter yapıyı 
yaralaması bu dönemin en bariz karakteristiğidir.4

Bahsi geçen gelişmelere karşı, Türk aydınları, devletin birliğini sağla-
mak için, evvela Osmanlıcılığı, daha sonra Panislamizm kullanmışlardır.5 
Fakat gayr-i müslim unsurların, Osmanlıcılığı, Müslüman unsurların 
aynı yöndeki hareketlerinin ise Panislamizm tasfiye etmesi, kurtarıcı teori 
olarak, Türk milliyetçiliği fikrini gündeme getirmiştir. Bu olgu, devleti sar-
san ideallerin, son olarak, devletin gerçek sahiplerini etkilemesi olarak da 
nitelendirilebilir.6 Tutunacak son dal olarak milli devlet idealinin kalmış 
olması bu olgunun temel nedenidir.

Milliyetçi anlayışın Türk aydınları üzerinde bu kadar geç etkili olma-
sının gerçek sebebi ise Türk kimliğinin Müslüman kimlik içinde eritilmiş 
olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin, Şii-Türkmen nüfuzuna karşı Sünni kim-
liğiyle kendini ifade etmesi, hilafetin Osmanlı sultanının şahsında temsil 
edilmesi gibi unsurlar bu fikrin alt yapısının oluşmasında önemli rol oy-
namışlardır.

Ancak, gelinen nokta itibariyle, milliyetçi teori, bir doktrin ve bir ide-
oloji olarak etkin olacaktır.7 Pan-Turanist fikirlerin de revaç bulduğu bu 
yeni dönemde8, Türk milliyetçileri, “Türkçü” sıfatıyla9 yeni dönemi şekil-
lendireceklerdir.

I. Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi

a. Türkçülüğün Doğuşu

“Millet” sözcüğü, Osmanlı Devleti’nin hüküm sürdüğü dönemde, din-
sel bağlılığı ifade etmek için kullanılmaktaydı; Hristiyan veya Müslüman 
millet vardı; Arap, Türk milletleri yoktu.10 XIX. asırda, milliyetçiliğin ilk 
örnekleri olarak nitelendirilebilecek birkaç Türk mütefekkiri, İslam öncesi 
Türk tarihine atıflar yaparak eski medeniyetlerini övücü yapıtlar ortaya 
koymuşlardı.11 Fakat, ortada Milliyetçi-Türkçü hareket olarak vasıflandı-
rılabilecek bir fikir akımı mevcut değildi.

İşte, böyle şartların hüküm sürdüğü bir dönem yaşanırken,
1. Osmanlı Devleti’nin karşı karşıya kaldığı büyük toprak kayıpları,

4 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 16.
5 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 20. Panislamizm, “İslam Birliği” siyaseti olarak da tanımlanabilir. 
Bu görüş, aynı amaçla, Sultan II. Abdülhamid tarafından da yoğun olarak işlenmiştir. Ay-
rıntılı bilgi için bkz. Cezmi Eraslan, II. Abdülhamid ve İslam Birliği Siyaseti, Ötüken Neşriyat, 
İstanbul, 1992.
6 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 20-21; Bernard Lewis, Modern Türkiye’nin Doğuşu, (Çev. Metin Kı-
ratlı), V. Baskı, TTK Basımevi, Ankara, 1973, s. 334.
7 Salahi R. Sonyel, Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika, Cilt: I, TTK Basımevi, Ankara, 1973, 
s. 66.
8 Gotthard Jaeschke, Kurtuluş Savaşı İle İlgili İngiliz Belgeleri, II. Baskı, TTK Basımevi, Anka-
ra, 1991, s. 165.
9 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 25.
10 Bernard Lewis, a.g.e., s. 333.
11 Falih Rıfkı Atay, Çankaya, Kıral Matbaası, İstanbul, 1984, s. 467.
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2. Çağdaşlaşma hareketleri neticesinde batı kökenli milliyetçi fikirlerin 
Türk aydınlarına ulaşması,

3. Osmanlıcılığın ve Panislamizmin gündemden kalkması,
4. Batıda yoğunlaşan Türkoloji çalışmaları,
5. Rusya’da kazandıkları milliyetçi ideallerin Türkiye’de yayılmasını 

sağlayan mülteci Türk aydınları.12

Türkiye’de bir çekirdek gibi duran Türkçü yapının, bir ideoloji olarak doğ-
masını sağlayan unsurlar oldu. Gerçi, “milliyet” şuuru Türk toplumunda 
Türkistan’dan beri mevcuttu; İslam dininin kabulünden sonra da var olmuş-
tu. Ama bu, yeni çıkan ideolojik milliyetçilik anlayışından çok farklı idi.13

Türkçü hareketin ortaya koyduğu ilk faaliyetlerle dilde sadeleşme he-
deflenmiştir. Bu bağlamda, Mustafa Reşit Paşa, İbrahim Şinasi ve Ziya 
Paşa’nın başı çektiği görülmektedir. Bunu, tarih sahasında millileşme ça-
lışmaları izler. Bu noktada öne çıkan isimler arasında, Ahmet Vefik Paşa 
ve Süleyman Hüsnü sayılabilir. Söz konusu faaliyetler, daha sonra, siyasi 
plana aksetmiş, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Tunalı Hilmi, Hüseyin-
zade Ali, bu sahada sivrilen isimler olmuşlardır.14 İfade ettiğimiz bu fa-
aliyetlerin akabinde milliyetçi hareketin temellerinin atıldığını ve “Türk” 
kavramının, gurur duyulan bir kavram haline getirildiğini görmekteyiz. II. 
Meşrutiyet dönemi öncesine rastlayan bu süreçte, “Osmanlıca” bir tavır 
takınılması da söz konusudur.15

II. Meşrutiyet döneminde, başını, Süleyman Nazif ve Abdullah Cev-
det’in çektiği batıcılık, Mehmet Akif (Ersoy)’un öncülüğü altında faaliyet 
gösteren İslamcılık ve etkisini her geçen gün arttıran milliyetçilik (Türk-
çülük) akımları toplumsal dinamikleri şekillendiren başlıca faktörlerdi.16

Yukarıda ifade edilen süreçte gittikçe olgunlaşan Türk milliyetçiliği, 
bundan sonra patlak veren Trablusgarp ve Balkan Savaşları bittiğinde 
ayakta kalan tek ideoloji kimliğine bürünmüştür. Bunun sebebini Türk 
unsurunun kendi özüne sıkıca sarılma ihtiyacında aramak lazımdır.

Milliyetçi ideolojinin bu konuma gelmesinde, teşkilatlanmanın da bü-
yük payı vardır. Bu bağlamda Türk Derneği17, Genç Kalemler Hareketi18, 

12 Bu grubun tanınmış simaları arasında Gaspıralı İsmail, Ahmet Ağaoğlu, Yusuf Akçura ve 
Hüseyinzade Ali gibi isimler vardı. Söz konusu faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 53-61; Bernard Lewis, a.g.e., s. 342, 345, 346, 348.
13 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 23-27.
14 Siyasi Türkçülük hareketi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Akçura, Türkçülük, Toker 
Yayınları, İstanbul, 1990, s. 127-170.
15 Bu etkinliklerde, Mizancı Murad, Ahmet Mithat Efendi, Mehmet Atıf, Necip Asım (Yazıksız), 
Mehmet Necip (Türkçü), Veled Çelebi (İzbudak) gibi isimler sivrilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. 
Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 66-72.
16 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 82-84.
17 Bu dernek, 1908 senesinde, Fuad Arif Bey’in başkanlığında İstanbul’da kurulmuştur. Ay-
rıntılı bilgi bkz. Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 94-102; Yusuf Akçura, a.g.e., s. 171-173.
18 Kendisiyle aynı adı taşıyan bir de dergi çıkaran bu girişimin başını Ziya Gökalp ve Ömer 
Seyfettin çekmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 102-107; Yusuf Akçura,  
a.g.e., s. 181-185.
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Türk Yurdu Cemiyeti19 ve Türk Yurdu Dergileri göze çarpmakta-
dır.20

b. Türk Ocaklarının Faaliyetleri

Bahsettiğimiz dönem çerçevesinde teşkilatlanan Türk milliyetçiliğinin, 
Türkiye Cumhuriyeti ile bağını Türk Ocakları sağlar. Bu organizasyonun 
kuruluşunun temel nedeni, kurucularının, daha önce bahsettiğimiz milli-
yetçi hareketleri yeterince “milliyetçi” görmemeleridir.

25 Mart 1912 tarihinde, askeri tıbbiye kökenli bir grup talebenin ön-
cülüğünde kurulan Türk Ocağı, Yusuf Akçura, Mehmet Emin (Yurdakul), 
Ziya Gökalp ve Hüseyin Cahit (Yalçın) gibi fikir adamlarının da desteğini 
almıştır. Ocağın kurucu başkanı ise Ahmet Ferid’dir.21

Kuruluşunun hemen akabinde Türk Ocakları’nın hızla yayılması ve 
Türk Yurdu Dergisi’ni de etki alanı içine alarak Türkçülük hareketinin 
teorisini oluşturması söz konusudur.22 Bu organizasyonun Türkçülüğe, 
sosyal, iktisadi ve kültürel bir bakış açısı getirdiği, evvela kültürel daha 
sonra da siyasi bir inkılabı öngördüğü bilinmektedir.23 Mensuplarının, 
aynı ideolojinin değişik tonlarını temsil ettiği de gerçektir.

Türk Ocakları, Milli Mücadele’de, hem düşünce hem de aksiyon nok-
tasında, Mustafa Kemal’in yanında yer almıştır.24 Aynı tavrın mütareke 
sonrası devam etmesi de söz konusudur. Bu olgu, bahsedilen birimlerin, 
devlet desteğini kazanarak yeniden büyük bir hızla teşkilatlanmalarına 
neden olmuştur. Türk Ocakları’nın, 1927 senesinde, CHF’nin bir kültür 
şubesi haline gelmesi ise bu zincirin bir halkasıdır.25

Ancak, Türkiye’de, 1930 sonrasında yaşanan Menemen hadisesi, ser-
best fırka ve ekonomik buhran meseleleri, Atatürk’ü idareyi tek elde top-
lamaya sevk etti. Çünkü bu gelişmeler, Cumhuriyet inkılâbının halk nez-
dinde beklendiği ölçüde yankı bulamadığını göstermişti.26 Bu bağlamda, 
Türk Ocakları, bazı derneklerle birlikte kapatıldı.27

19 Bu cemiyet, Yusuf Akçura, Mehmet Emin (Yurdakul), Ahmet Ağaoğlu ve Hüseyinzade 
Ali’nin öncülüğünde 31 Ağustos 1911’de kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Akçura, 
a.g.e., s. 173-176; Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 112.
20 Bu dergiler, yurt dışında okuyan öğrenciler tarafından yayınlanmışlardır. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 107-112.
21 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 118-127.
22 Türk Yurdu Dergisi’nde, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu, Hamdullah Suphi (Tanrıöver), 
Köprülüzade Mehmed Fuad (Fuad Köprülü), Ziya Gökalp, Hüseyinzade Ali, Celal Sahir ve 
Akagündüz gibi önemli isimlerin yazıları yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. A.g.e., s. 164.
23 A.g.e., s. 166, 167.
24 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, II. Baskı, MEB Yayınları, İstanbul, 1990, s. 184.
25 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 242-267. Bu icraatla, Türk Ocakları’nın faaliyet alanı, Türkiye 
Cumhuriyeti hudutlarıyla sınırlandırılmış oluyordu. Bkz. Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 336.
26 A.g.e., s. 320, 336.
27 Atatürk, Türk Ocakları’yla birlikte Türk Muallimler Birliği, Türk Mabuat Cemiyeti, Türk İhtiyat 
Zabitleri Cemiyeti, Türk Kadınlar Birliği, Milli Türk Talebe Birliği ve Mason Cemiyeti’ni kapattır-
mıştır. Ancak, bu işe Türk Ocakları’ndan başlanmasının sebebi şunlar olabilir: 1- Bu kuruma 
iktidar ortağı gözüyle bakılması, 2- Turancı fikirlerin Türk Ocakları’nda yaşıyor olması, 3- Ku-
rumun sembolü olan Bozkurt figürüne duyulan tepki. Ayrıntılı bilgi için bkz. a.g.e., s. 320-329.
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Atatürk’ün konuyla alakalı açıklamaları ise “politik” nitelikteydi.28

Ülke çapında yayılmış olan bu organizasyonun yerine, yeni rejimi halka 
benimsetmek için 19 Şubat 1931’de halkevleri kuruldu.29 CHP, 1950’de 
iktidardan düştüğünde, 500 halkevi ve kasabalarda teşkilatlanmış 4.000 
halkodası vardı.30

II. Atatürk Milliyetçiliğinin Gelişim Süreci

a. Milli Mücadele Dönemindeki Gelişim

Osmanlı Devleti’nin askeri ve siyasi alanda yaşadığı gerilemelerin mil-
liyetçi teorinin gelişmesine sebep olduğunu ifade etmiştik. Burada vur-
gulanması gereken ilk husus ise, Anadolu Yarımadası’nda canlanan mil-
liyetçi ideallerin, gelişen bu teorinin etkisi altında oluştuğudur. Bilindiği 
üzere milli mücadele hareketinin başladığı dönem olan bu yeni süreçte en 
çarpıcı figür ise hareketin lideri Mustafa Kemal’dir.

Ulusal akımın bu karizmatik lideri yalnızca bir asker değil, Milli Kur-
tuluş Programı hakkında fikir üreten bir “aydın” kimliğine de sahipti. 
Geçmişte edindiği tecrübeler ile İttihad ve Terakki Cemiyeti’nin güttüğü 
Pan-Turanist ve Pan-İslamist politikalara sırt çevirmiş, “Milli Devlet” ide-
aline yönelmişti.31

Mustafa Kemal, Milli Kurtuluş Hareketi’nin ilk günlerinden itiba-
ren harekete yeni bir yön çizdi. Bu olgu, devralınan milliyetçi fikirlerin 
Mustafa Kemal’in bakış açısıyla yeniden yorumlanarak aksiyon haline 
gelişi olarak da nitelendirilebilir. Bu bağlamda, evvela, milli hareketin 
Bolşevizmden uzak ve halkçılığı hedef alan bir yapıya sahip olduğu vur-
gulandı.32 Misak-ı Milli sınırları dâhilindeki bütün Müslüman unsurlar 
bir bütünün parçaları idi.33 Kurtuluş mücadelesi bu “vahdet” için veri-
lecekti.

Daha sonra, çizilen bu çerçevenin resmileştirilmesine çalışıldı ve hazır-
lanan 1921 Anayasası’nda, “Türkiye” tabiri kullanıldı.34 Atatürk, bu şekil-
de bir icraat ortaya koyarken “...hakimiyet-i milliyeye müstenid, bila-kayd ü 
şart müstakil yeni bir Türk devleti tesis etmek” için çalışmaktaydı.35

Bundan sonra, ulusal akımın taraftarları, Avrupalılarca yakıştırılan, 
“milliyetçiler” sıfatıyla anılacaklardı.

28 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, IV. Baskı, Cilt: III, TTK Basımevi, Ankara, 1989, s. 130.
29 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 325.
30 Bernard Lewis, a.g.e., s. 379.
31 Atatürk, bu fikrini Enver ve Talat Paşalara da açmış, fakat onlardan bir destek göreme-
mişti. Ayrıntılı bilgi için bkz. Kazım Karabekir, Birinci Cihan Harbine Nasıl Girdik, C. II, Emre 
Yayınları, İstanbul, 1994, s. 36-37; Aptulahat Akşin, Atatürk’ün Dış Politika İlkeleri ve Diplo-
masisi, TTK Basımevi, Ankara, 1991, s. 45.
32 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I, s. 102.
33 A.g.e., Cilt: I, s. 74, 75. Atatürk, bu hususu milletvekillerinin yeminleriyle de sağlamlaştır-
mıştır. Gotthard Jaeschke, a.g.e., s. 170.
34 Bernard Lewis, a.g.e., s. 351.
35 Mustafa Kemal Atatürk, Nutuk, Cilt: I, TTK Basımevi, Ankara, 1989, s. 18.
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b. Cumhuriyet Dönemindeki Gelişim ve Sürecin Temelleri

Milli Kurtuluş Hareketi’nin zaferle sonuçlanması, bu hareketin liderine 
büyük bir saygınlık kazandırmıştı. Bu sonucun, uzun zamandır tasarla-
dığı “Yeni Türkiye’yi” kurma yolunda O’na fırsat verdiği de bir gerçekti.

İşte tam da bu noktada, Mustafa Kemal, kendisine yeni bir icraat ek-
seni çizdi. Söz konusu eksen şu temel düşünceye dayanıyordu: “Cum-
huriyetçilik prensibi tek çıkar yoldur, bu nedenle ancak milliyetçi, laik ve 
halkçı bir programla ulaşılabilir.”36 Ana hatları çizilen bu politika, derhal 
uygulamaya geçecekti.

Nitekim öyle de oldu. Cumhuriyet’in ilanı ve milliyetçiliği öven açıkla-
malar birbirini izledi.37 Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halkın Türk Milleti 
olduğu38, yeni rejimin temelinde bu milletin kültürünün olduğu vurgu-
landı.39

Birbiri ardınca gerçekleştirilen inkılaplarla, milliyetçilik, siyasi, iktisa-
di, sosyal ve kültürel sahalarda aksiyon buldu. Söz konusu inkılaplar, 
milliyetçiliğin “yeni milli rabıta” haline geldiğini de gösteriyordu.40 Bu olgu, 
Türkiye’nin İslam-Osmanlı Medeniyeti’nden Laik-Türk Medeniyeti’ne geç-
tiğinin göstergesiydi. “Yeni kurulan Türk kültürü”, Türklüğün temelleri 
üzerinde yükselecekti.41

Anlaşılacağı üzere, Atatürk’ün fikri önderliğinde, Türkiye’nin girdiği 
milliyetçi yörünge daha önce kendini hissettiren milliyetçi çizgiden fark-
lıdır. Bu farklılığı yaratan, O’nun, Milli Mücadele döneminde ortaya koy-
duğu icraatlardır. Bu bağlamda, milliyetçilik, “vatan”, “halkçılık” ve “cum-
huriyet” gibi kavramlarla kucaklaşmış, Milli Mücadele’de olduğundan çok 
farklı olarak laik bir karaktere sahip olmuştur. Cumhuriyet’i kuran bütün 
fertleri Türk paydasında toplamak ise bu sürecin belki de en radikal ta-
rafını oluşturur.

Böyle çarpıcı bir sonuca ulaşılmasında Ziya Gökalp’in fikirlerinin etkili 
olduğunu ifade etmeliyiz.42 Mütareke sonrası Mustafa Kemal, kendisini 
İstanbul’a getirterek fikirlerini almak istemiştir. Devrimlerin bundan son-
ra sıralanmış olması oldukça manidardır.43 En ileri Türkçülerin bile hayal 
edemediği icraatların Atatürk tarafından yapılması Gökalp’i derin şekilde 

36 Ayşe Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, IV. Baskı, TTK Basımevi, Ankara, 
1998, s. 158.
37 Atatürk bu dönemde, “Milliyet” hissinin ölmez olduğunu, bu hususta gaflete düşmenin 
bedelinin ağır olduğunu da vurgulamıştır. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I, s. 372, Cilt: 
II, s. 147.
38 Ayşe Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, s. 196, 198.
39 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II, s. 318; Cilt: III, s. 118.
40 A.g.e., C. II, s. 249; Ayşe Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, s. 197; Falih Rıfkı 
Atay, a.g.e., s. 500.
41 “Bir Kutuptan Öteki Kutba”, Cumhuriyet, 12 Kasım 1934, s. 1.
42 Yusuf Sarınay, a.g.e., s. 216.
43 Erol Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, IV. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, s. 
240-241.
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etkilemiş44; ancak Atatürk’ün medeniyet-kültür denkliğini vurgulaması45, 
milliyetçi idealleri Anadolu’yla sınırlaması46, deyim yerindeyse “kültür it-
hali” cihetine gitmesi, iki ismin yollarını ayırmıştır.47

Buna karşın, çok az bilinmesine rağmen, Abdullah Cevdet’in, Atatürk 
üzerinde, Gökalp’ten daha etkin olduğu da bir gerçektir. Hatta Abdullah 
Cevdet’in, 1912 senesinde, İçtihad Dergisi’nde, Türk İnkılabı’nın temel çizgi-
lerini ifade etmesi48 ve kültürel değişimin dayanaklarını vurgulaması da söz 
konusudur.49 Bu etkiye kanıt olarak, Avrupa Medeniyeti’nin, güzel sanat-
lar anlayışına kadar örnek gösterilmesi verilebilir.50 Bu olgunun, Falih Rıfkı 
(Atay), Mahmut Esat (Bozkurt) ve Şükrü Bey (Saraçoğlu) gibi “Batıcı” Türk-
lerin Atatürk’ün etrafında kümelenmelerine neden olduğu da bir gerçektir.51

Cumhuriyet dönemi kültür tarihini inceleyenler şu soruyu sorabilirler: 
Farklı milletlerin birbirlerini taklit etmelerinin sakıncalarına değinen52, öz-
gün ve özgünleşmiş Türk kültürünü yüceltmeyi hedefleyen53 ve “Yetişecek 
çocuklarımıza evvela ananelerimize düşman olanlarla mücadele lüzumu 
öğretilmelidir” diyen Atatürk54, neden böyle radikal bir değişime gitmiştir?

Bu sorunun cevabını vermek pek de zor değildir. Söz konusu açıkla-
malar, Türk zaferinin sonrasında yapılmıştır. Atatürk’ün bu ifadelerinde 
samimi olduğu, aynı zaman aralığında Ziya Gökalp’ten fikir almasından 
bellidir. Ancak Atatürk, bir devlet başkanı olarak milletine hizmet verir-
ken, Türkiye’nin ayakta kalabilmesinin tek çaresinin bu olduğu fikrine 
ulaşmıştır. Atatürk’ten aynen alıntıladığımız şu ifadeler, vurguladığımız 
hususu ispat etmektedir:

“Muhterem ahali,
Kendimizi aldatmayalım. Medeni cihan çok ileridedir. Buna yetişmek 

için o medeniyete dâhil olmak mecburiyetindeyiz. Şapka da giyeceğiz, gar-
bın asar-ı medeniyetini de alacağız. Medeni olmayanlar, medenilerin ayak-
ları altında kalmaya mahkûmdurlar.”55

44 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 370.
45 Ziya Gökalp, a.g.e., s. 30.
46 Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, VII. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 1992, 
s. 235.
47 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ziya Gökalp, a.g.e., s. 69-80. Ziya Gökalp, bu fikri savunurken, 
milliyetçilikle batılılaşmanın bağdaşabilir olduğunu da vurgulamıştır. Bkz. Gökalp, s. 52-68.
48 Ayrıntılı bilgi için bkz. Bernard Lewis, a.g.e., dipnot: 69, s. 235-236.
49 İçtihad, No: 83, 1329 (Hicri), s. 1890-1984.
50 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I, s. 396, Cilt: III, s. 126; Ayşe Afetinan, Türkiye Cum-
huriyeti ve Türk Devrimi, s. 196.
51 Falih Rıfkı Atay, bu hususu vurgularken, Cumhuriyet Devrimleri’nin, II. Meşrutiyet’ten beri 
güttükleri bir dava olduğunu ifade etmektedir. Atay, s. 524, 336. Türkçü kesimin sadece bu 
fikirde olmadığı, bünyelerinde muhafazakar ve gelenekçi unsurları barındırdıkları da bilin-
mektedir. Atay, bu hususa değinirken, söz konusu kesimin kerhen Kemalist göründüklerini 
ifade etmiştir. Bkz. Atay, s. 361.
52 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II, s. 20.
53 “Türk Kültür Rönesansı”, Ulus, 17 Mart 1944.
54 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: I, s. 246.
55 A.g.e., Cilt: II, s. 234.
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“Biz, batılı bir millet ve bir batı devleti haline gelmeden kurtulamayız. 
Bizi bu hedeften alıkoyan gelenek ve müesseseler kaldırılmalıdır.”56

Daha önce milliyetçilik57 ve medeniyet mefhumlarına sıhhatli yorumlar 
getirdiği bilinen Atatürk’ün58, böyle bir yaklaşıma gitmesinin ardında bu 
sebep olmalıdır. Kısaca, Cumhuriyet’in yaşaması için öngörülen milliyetçi 
politika59, zamanla, bir “batılılaşma metodu” haline gelmiştir.60

Daha sonra, Atatürk’ün bu anlayışını bir doktrinin parçası haline ge-
tirdiğini ve yasalaştırdığını görmekteyiz.61 Bu, 1930’larda ortaya çıkan 
problemlerin çeşitliliğinden ve karmaşıklığından kaynaklanan bir zorun-
luluk olarak da nitelendirilebilir.62

III. Atatürk Milliyetçiliğinin Akisleri

a. Tam Bağımsızlık

Bir önceki bölümde, Atatürk’ün, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin savun-
duğu fikirlere karşı olduğunu belirtmiştik. Nitekim, kendisi, bu yaklaşı-
mını her zaman ve taviz vermeksizin sürdürmüştür.63 Anadolu milliyetçi-
liği olarak da nitelendirilebilecek bir anlayışın tezahürü olan politikanın 
temel dayanak noktası, “ölçüsüz bir milliyet davasının Anadolu’ya zarar 
vereceği” fikrine dayanıyordu. Bu husus, Atatürk’ün aşağıdaki ifadelerin-
den anlaşılmaktadır:

“Biz haddimizi bilir kimseleriz. Tul-i emel sahibi değiliz. Bugün esaret 
altında inleyen birçok dindaşımız vardır. Bunlar için de istiklal ve refah 
temenni etmekteyiz.”64

“Türk milleti kendi soydaşlarının hürriyet ve bağımsızlıklarına kayıtsız 
kalamaz. Milliyet davası şuursuz ve ölçüsüz mütalaa edilemez. Hareketle-
rin imkân sınırları ve sıraları hesaba katılmalıdır.”65

Nitekim, Atatürk, Milli Mücadele esnasında ve sonrasında, işgal altın-
da yaşayan Türk topluluklarıyla yakından ilgilenmiş66, fakat yeri geldiğin-

56 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 369.
57 Atatürk’ün “Milliyetçilik” tanımı için bkz. Ayşe Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Dev-
rimi, s. 197.
58 Atatürk’ün “Medeniyet” tanımı için bkz. Ayşe Afetinan, Atatürk’ten Mektuplar, II. Baskı, 
TTK Basımevi, Ankara, 1989, s. 19.
59 Falih Rıfkı Atay, Atatürk’ün hiçbir zaman Türkçü olmadığını, milliyetçiliğe de bir vasıta 
olarak sarıldığını ifade etmektedir. Bkz. Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 369.
60 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: III, s. 128.
61 Atatürk, “Milliyetçilik” anlayışını, kendi vazettiği diğer beş ilkesi ile birlikte, 11 Mayıs 
1931’de bir doktrin olarak ortaya koymuştur. Bernard Lewis, a.g.e., s. 285. “Atatürk ilkeleri” 
olarak da anılan bu olgu, 1937 senesinde yapılan bir Anayasa değişikliği ile kanun gücünü 
kazanmıştır. Ayşe Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, s. 146.
62 Lord Kinross, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğuşu ve Yükselişi, XII. Baskı, İstanbul, 1994, s. 527.
63 Atatürk, hayatının bütün dönemlerinde yayılmacı ideolojilerin karşısında olmuştur. Bkz. 
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, s. 10-17; C. I, s. 214-216; Jaeschke, s. 165-171; Afeti-
nan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, s. 134, 197; Lewis, s. 291, 350.
64 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 58.
65 Utkan Kocatürk, Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri, Ankara, 1984, s. 185-186.
66 Mehmet Saray, “Atatürk ve Türk Tarihi”, Türk Kültürü, Sayı: 241, 249 (Ocak 1984), s. 1-18; 
Mehmet Saray, Türk Dünyasında Dil ve Kültür Birliği, İstanbul, 1988, s. 23.
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de Anadolu Türklüğü adına onları feda etmekten de çekinmemiştir.67 O, 
böyle bir yaklaşım gösterirken, “kolu kurtarmak için parmağın feda edile-
bileceği” düşüncesinden yola çıkmış olmalıdır.

Dış politikada ölçülü hareketi şiar edinen Atatürk’ün, “hesapsız ve lüzum-
suz bir tek Türk’ün hayatını tehlikeye atmamak” gibi bir prensibi daha vardı.68 
Daha önce vurgulanan düşünsel temele dayanan bu prensip sebebiyle risksiz 
bir dış politika takibi uygun görülmüştür. Bu bağlamda Musul69 ve Hatay me-
selelerinde fevkalade ihtiyatlı bir siyasetin izlenmesi söz konusudur.70

Atatürk, yukarıda ifade edilen bir dış politika çizgisi takip ederken, 
Türklük gurur ve haysiyetini yaralayıcı bir tavırdan da kaçınmıştır. Bu 
bağlamda, “harpte kahraman, sulhte tavizkar Türk” imajını yıkmış, Lozan 
Antlaşması’yla elde edilen kazanımlara sonuna kadar sahip çıkmıştır.71

Bu dönemde tatbik edilen bir diğer politika da, “Yurtta Sulh Cihan-
da Sulh” prensibinde kendini göstermektedir. Bu prensip sebebiyle, Ata-
türk’ün, dünya uluslarının bir bütünün parçası olduğunu ifade ederek 
bir milletler federasyonuna vurgu yaptığı görülmüştür. Bu olgu, O’nun 
milliyetçilik anlayışının tezahürlerinden biridir.72 Atatürk, tahakkümün 
sefaleti doğuracağına inandığı ve hakiki saadeti, dünya barışında gördüğü 
için bu tavrı göstermiş olmalıdır.73

Nitekim, Almanya ve İtalya’nın radikal çıkışlarıyla ortaya çıkan yeni 
konjonktür çerçevesinde Ankara, ağırlığını, istikrarın devamı yönünde 
koymuştur. Atatürk, söz konusu iki devletin, milliyetçiliği istismar ettikle-
rini ifade ederek, çıkması muhtemel dünya harbine de dikkat çekmiştir.74

Lozan Antlaşması sonrasında, benzer bir milliyetçi politika edilseydi, 
Türkiye’de bu savaşın tarafları arasına girecekti.75

67 Mustafa Kemal, Kurtuluş Harbi’nin Doğu Cephesi mücadelesi verilirken, Azerbeycan Hü-
kümeti’nden beklediği desteği görememiş, bunun üzerine onların Bolşevikleşmesini uygun 
görmüştür. Bkz. Bilal Şimşir, English Documents on Atatürk, Cilt: II, TTK Basımevi, Vesika 
No: 60, Ankara, 1992/Ek: Selahattin Tansel, Mondros’tan Mudanya’ya Kadar, Cilt: III, MEB 
Yayınları, İstanbul, 1991, s. 247.
68 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 329.
69 Atatürk, Musul meselesinde, İngiliz basınının savaş karşıtı tavrına ve Irak ile Hindistan’da 
seslerini yükselten milliyetçi akımlara rağmen risksiz bir dış politikayı tercih etmiş, silaha 
başvurmaktan çekinmiştir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Yusuf Hikmet Bayur, Türk Devletinin Dış 
Siyasası, II. Baskı, TTK Basımevi, Ankara, 1995, s. 171-172.
70 Atatürk, Hatay konusunda olağanüstü hassas olmasına rağmen maceracı değil, ihtiyatlı 
bir politikayı tercih etmiştir. Bkz. Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 329, 330, 488, 489.
71 Atatürk, Lozan Antlaşması uyarınca kurulan Boğazlar Komisyonu’nun Milletler Cemiye-
ti’nin bayrağını çekmemesi konusunda ısrarlı olmuş ve istediği sonuca ulaşmıştır. Bkz. Ba-
yur, s. 161-162. Atatürk, Cumhuriyet’ten önce yabancı okullarında okutulan müfredatın, 
azınlıkların Türklerle kaynaşmalarını önlediğini fark etmişti. Bu gerçek sebebiyle söz konusu 
hususta da geri adım atılmamış ve istenilen neticeye ulaşılmıştır. Bkz. Atatürk’ün Söylev 
ve Demeçleri, Cilt: III, s. 90-103, 104; Bayur, s. 158. Aynı kararlı yaklaşım İngiliz, Fransız 
ve İtalyan Büyükelçiliklerinin Ankara’ya naklinde de gösterilmiş, aksi yönde ısrar eden bu 
devletlerin temsilciliklerinin yeni başkente taşınmaları sağlanmıştır. Bkz. Bayur, s. 152, 153.
72 Celal Bayar, Atatürk’ten Hatıralar, Sel Yayınları, İstanbul, 1955, s. 125.
73 A.g.e., s. 125; Kinross, s. 535.
74 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. III, s. 137.
75 Olaylarla Türk Dış Politikası 1919-1995, (Kollektif Eser), IX. Baskı, Ankara, 1996, s. 60.

217_Turhan_Ada.indd   10 31.08.2015   10:44:34

210



11TURHAN ADA / ATATÜRK VE TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ

b. İktisadi Milliyetçilik

Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı, iktisadi alanda da etkisini göstermiş-
tir. Kurtuluş Harbi sonrası, geçmişten beri süregelen korkuların etkisiyle 
uygulanan devletçilik politikası bunun delilidir. Çünkü, söz konusu dö-
nemde, devletçiliğin, milliyetçilik olduğu görüşü hâkim olmuştur.76

Osmanlı Devleti’nin XVI. asırdan itibaren kapitalist gelişme sürecinin 
etkisi altında kaldığı, sonuçta, ülke ekonomisinin kilit sektörlerinin ve 
bazı idari birimlerinin yabancıların eline geçtiği bilinmektedir. Atatürk ve 
ekibinin yukarıda vurgulanan hedeflerinin sebebi de bu olguda aranma-
lıdır.77

Ancak, Türk Kurtuluş Harbi’nin, sömürgeciliğe karşı verilmiş olması, 
devletçi Kemalistlerin yabancı sermayeye karşı koymalarını da gerektirme-
miştir. Nitekim, Kemalist liderlerin, 1920’lerin başında, iktisadi milliyet-
çiliği ve bağımsızlığa yükledikleri anlam, yabancıların ulusal ekonomiyle 
ilgili karar verme sürecine karışmalarının reddedilmesiyle sınırlıydı.78

Kemalistlerin iktisadi gelişme meselelerine yaklaşımlarında bir diğer 
önemli konu da Müslüman-Türk nüfusun içinden güçlü bir girişimciler 
sınıfının yaratılmasıydı. Bu sınıfın yabancı sermaye ile işbirliği yapması 
iktisadi bağımsızlığı zedeleyici bir durum olarak görülmedi. Daha doğ-
rusu, geliştirilmek istenen Türk burjuvazisini yabancı burjuvalar karşı-
sında, bağımlı/bağımsız şeklinde değerlendiren bir iktisadi anlayış söz 
konusu olmadı.79

Uygulanan bu politikanın ve bu paralelde faydalı olduğu görülen nüfus 
mübadelesinin etkisiyle 1920’ler ve 1940’larda ortaya çıkan özel bankala-
rın hepsinin Türk tüccarlarca kurulduğu görülmektedir.80 Bunda, yürür-
lüğe konan Varlık Vergisi’nin de büyük payı vardır.81

Ancak, bazı dâhili ve harici şartlar göz önüne alındığında, eğitim, sağ-
lık ve iktisat alanlarında sağlanan gelişmelerin, bir önceki döneme kıyasla 
pek de parlak olmadığı belirtilmelidir.82

c. Dinde Millileşme, Tarih ve Dil İnkılapları

Bu tanım, genel anlamda, dinsel alanda yapılan/yapılması istenen de-
ğişiklikleri ifade etmek için kullanılır. Cumhuriyet rejiminin yaşayabilmesi 
için izlenen bu siyasetle, İslam dininin reformize edilmesi hedeflenmiştir.

76 Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 452.
77 Yahya Tezel, Cumhuriyet Dönemi’nin İktisadi Tarihi, III. Baskı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 1994, s. 456-457.
78 Yahya Tezel, a.g.e., s. 153. Atatürk, bu anlayışa, Milli Mücadele hareketinin ilk günlerinden 
beri sahipti. Bkz. Nutuk, Cilt: I, s. 150, 152.
79 Yahya Tezel, a.g.e., s. 153.
80 A.g.e., s. 486; Levent Aksu, “Atatürk Dönemi Para ve Kambiyo Politikası”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 160, Şubat, 2006, s. 111-132.
81 Yahya Tezel, a.g.e., s. 461.
82 Mukayese için bkz. a.g.e., s. 487-503.
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Bu bağlamda, ilk harcı Atatürk’ün attığı ve ezan ile Kur’an-ı Kerim’in 
Türkçe olarak okunmasını emrettiği belirtilmelidir.83 Tarih ve dil devrim-
lerinin doğal gereği olarak böyle bir işe girişilmiştir.84 Bunu takiben, 1924 
senesinde, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi açılmış. Fakülte bün-
yesinde, İslam dininde reform yapmak için bir de komisyon kurulmuştur. 
Bu komisyon, Haziran 1928’de, Milli Eğitim Bakanlığı’na, ibadet dilinin 
tamamen Türkçe olmasını ve camilerin, kiliselerde görülen dizayn unsur-
larıyla donatılmalarını teklif eden bir rapor sunmuştur.

Fakat, çok geçmeden, bu fakülte, “halkın ilgisizliği” sebebiyle kapa-
nacak, “Türkçe ezan” hariç öne sürdüğü tekliflerin tamamı gündemden 
kalkacaktır.85

Atatürk’ün önderliğindeki Cumhuriyetçiler, milliyet esasına dayalı yeni 
bir Türkiye kurmak için yola çıktıkları için Türk tarihi araştırmalarını bir 
devlet görevi olarak üstendiler. Kendi millilik ölçülerini esas alarak mut-
lak anlamda milliyetçi bir programı uygulamaya koydular.86 Ancak, bu 
yaklaşımı gösterirken, Türk Milleti’nin, insanlığın atası olduğunu, Türkis-
tan steplerinden çıkıp “Baba Millet” vasfı kazandığını da vurgulamaktay-
dılar.87 Bu tavrı ortaya koyarken amaçları, istikbale yeni bir şekil vermek 
idi.88

Atatürk ve arkadaşları, bu amaca yönelik olarak, ilk çalışmalarına, 
1930 senesinde, Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’ni (Türk Tarih Kurumu) ku-
rarak başladılar.89 Bu sırada, Atatürk, Eski Anadolu Medeniyetleri’nin de 
Türk kökenli oldukları fikrinden hareketle, “Kadim Etilerimiz” kavramı-
na sıkça vurgu yapmaktaydı.90 2 Temmuz 1932’de Ankara’da toplanan I. 
Türk Tarih Kongresi’nin de aynı amacı güttüğü görüldü.91

83 Falih Rıfkı Atay, bu hususa temas ederken, İsmet İnönü’nün, Atatürk’e, evvela ezanın 
daha sonra Kur’an-ı Kerim’in Türkçeleştirilmesini önerdiğini ifade etmektedir. Atay, Kur’an-ı 
Kerim’in meal-i şerifinde odaklanan farklı fikirler sebebiyle, ikinci safhaya geçilemediğini, 
Atatürk’ün ölümünün bu girişimi akim bıraktığını da vurgulamaktadır. Bu gelişmeler hak-
kında bkz. Atay, s. 394. Kazım Karabekir, Atatürk’ün, Kur’an-ı Kerim’in Türkçeleştirilmesi 
fikrine, başkalarının etkisi altında kalarak kapıldığını ve bu yüzden birçok yakını tarafından 
yadırgandığını belirtir. Bkz. Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası, II. Baskı, Emre Yayınları, 
İstanbul, 1992, s. 158-160.
84 “Türkçe Ezan ve Tekbire Dair”, Ulus, 9 Şubat 1949, s. 1.
85 Bernard Lewis, a.g.e., s. 408-411.
86 Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s. 77.
87 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt: II, s. 283; Kinross, s. 536; “Tarih İnkılabı”, Cumhuriyet, 
13 Eylül 1931, s. 1; Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, s. 193; Afetinan,  Ata-
türk’ten Mektuplar, s. 84-85; “Atatürk’ün Sofrasında”, Dünya, 6 Nisan 1953, s. 1. Atatürk’ün 
bu teoriyi benimsemesinde H.G. Wells adlı tarihçinin büyük payı vardır. Bkz. Atay, s. 468.
88 Atatürk’ün liderlik ettiği bu fikir, tanınmış düşünür Nietzsche’nin tarih anlayışıyla örtüş-
mektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. “Tarih İnkılabı”, s. 1.
89 Lewis, s. 356; Afetinan, Atatürk’ten Mektuplar, s. 12-13. Batı medeniyetinde var olan “An-
tikite” bağlılığının, Batılı ulusların gelişmesine neden olduğu fikri, söz konusu çalışmalara 
ilham vermiş olabilir. Çünkü, devrin iletişim organlarında, bu fikir sıkça işleniyordu. “Bir 
Kutuptan”, s. 1.
90 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 308; Afetinan, a.g.e., s. 57; Cumhuriyet, 13 Mart 
1931, s. 1.
91 Lord Kinross, a.g.e., s. 539.
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Yukarıda işaret ettiğimiz paradigmanın, 1936 senesine kadar, bizzat 
Atatürk tarafından vurgulandığını belirtmeliyiz.92 Bu tarih anlayışına sa-
hip nesiller yetiştirmek için TTK ve Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ku-
rulduğu da bir gerçektir.93 Ancak, daha sonra, dönemin ders kitaplarına 
geçen bu olgunun geçersizliği kanıtlanmıştır.94

Bu fikre, bu denli sahip çıkılması, tarihçi olmamasına rağmen, milli-
yetçi bir refleksle ortaya attığı teorileri, yakın çevresindeki uzmanlar ta-
rafından onaylanan Atatürk’ün karizmatik şahsiyetinden kaynaklanmak-
tadır.95 Ancak, bu yaklaşımın, tarihçiliği milliyetçiliğin temeli sayan bir 
devlet başkanına96 karşı gösterilmiş olması ve konuyla alakalı birtakım 
ciddi tartışmaların doğması söz konusu olmuştur.97

Atatürk’ün Milliyetçi Düzen Projesi’nin ilk ayağı Tarih İnkılabı, ikinci 
ayağı ise Dil İnkılabı’dır. Bu inkılaba, Atatürk’ün, “hakiki Türk harfleri”98 
olarak gördüğü Latin Harfleri’nin kabulü ile başlanmıştır. Kendisinin, bu 
dönüşüm hareketine askeri zaferler kadar önem verdiği99 ve olabildiğince 
çabuk yerleşmesini istediği belirtilmektedir.100 Çünkü O, bunun, “milliyet-
çiliğin ta kendisi” olduğuna inanıyordu.101

Dil İnkılabı’nın ikinci safhasını ise dilde sadeleşme hareketi oluştur-
maktadır. Bunun için ilk önce, Atatürk’ün direktifiyle, 12 Temmuz 1932 
tarihinde Türk Dili Tetkik Cemiyeti (Türk Dil Kurumu) kurulmuştur. Bu 
kurumun görevi, yabancı kökenli kelimelerin yerine, Türkçe’nin, halk di-
linde yaşayan örneklerinden türetilecek yeni kelimelerini bulmaktır. Yeni 
kelimelere dayalı bir konuşma ve yazı dili tesis edilecek, yabancı kökenli 
kelimeler, deyim yerindeyse, tedavülden kaldırılacaktır.102

Yeni alfabenin beraberinde getirdiği bir zorunluluk olan bu olguya103, 
Atatürk’ün çok büyük bir ilgi gösterdiği bilinmelidir.104 Nitekim, ilerleyen 

92 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I, s. 395, 406.
93 Ayşe Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, s. 194, 195.
94 Erol Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s. 84, 85.
95 Atatürk’ün çevresinde bulunan bu kişilerin, kendisinin sempatisini kazanmak için bir-
takım davranışlar içine girdikleri iddia edilmektedir. Bahsi geçen kesim hakkında bkz. Lord 
Kinross, a.g.e., s. 540.
96 Ayşe Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, s. 195.
97 TTK’ya bağlı bir tetkik heyetinin, biyolojik, ırki ve morfolojik inceleme yapmak için Mimar 
Sinan’ın mezarını açması, bu bağlamda dikkat çekici bir gelişme olmuştur. Ayrıntılı bilgi için 
bkz. Cumhuriyet, 6 Ağustos 1935, s. 1.
98 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 272-274; Falih Rıfkı Atay, a.g.e., s. 442.
99 “Atatürk, Tarih ve Dil”, Dünya, 11 Eylül 1952, s. 1.
100 Atatürk, Dil İnkılabı’nın zamanı ile ilgili olarak “Ya üç ayda olur, ya da hiç olmaz” şeklinde 
bir beyanda bulunmuştur. Bkz. Atay, s. 501.
101 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 272, 274.
102 Afetinan, s. 189. Bu sadeleştirme faaliyetine, Batı kökenli yabancı kelimeler dâhil edilme-
miştir. Bkz. Lewis, s. 429.
103 Atay, s. 443.
104 XIX. ve XX. asır Türkçüleri, bu sadeleştirme faaliyetini ısrarla vurgulamışlardı. Bkz. Atay, 
s. 468. Atatürk, bu kararlı ve istekli yaklaşımını, dil denemesinin neticeleri alınıncaya kadar 
sürdürmüştür. A.g.e., s. 475.

217_Turhan_Ada.indd   13 31.08.2015   10:44:34

213



14 TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI

günlerde, söz konusu projenin gerçekleşmesi için, Atatürk’ün direktifiyle, 
bir dil kılavuzunun oluşturulmasına çalışılacak, ancak, çok az ilerleme 
sağlanacaktır.105

Yukarıda işaret edilen etkinlikler devam ederken Atatürk’ün, bütün 
dillerin Türkçe’den geldiğini öngören Güneş Dil Teorisi’ni ortaya attığı da 
görülmekteydi.106 Atatürk, böyle bir yaklaşım gösterirken, bu tezinin bü-
tün eğitim kurumlarınca özümsenmesine de çalışıyordu.107

Fakat, vurguladığımız bütün bu gelişmelerden sonra söz konusu giri-
şime son verildi. Türkçe’de yerleşik halde duran yabancı kökenli kelime-
lere “müsaade” edileceği, bu sözcüklerin dilimize “Türkçeden” geçtiği ifade 
edildi. Ancak, 1935 senesine rastlayan bu politika değişikliği108, oluştu-
rulmaya çalışılan “arı Türkçe”, bir grup insanın kullandığı anlaşılmaz ifa-
deler topluluğu haline geldiği için yapılmıştı.109

IV. Kültür İnkılabının Analizi

Sosyal bilimlerde, kültür denilince, bir topluluğun kendi hayati prob-
lemlerini çözmek üzere denediği ve uzun yıllar içinde standart haline ge-
tirdiği usuller ve vasıtalar anlaşılır.110 Bir başka deyişle, millet için hayat 
denilince, tarih; hayat tecrübesi denilince, kültür akla gelir.111

Milli kültürümüzün, geçmişte bizi başka milletlere hâkim kılacak ka-
dar sağlam olduğu da bir gerçektir.112 Ancak XX. asrın başında yaşanan 
askeri bozgunlardan sonra birçok Türk aydınının kendilerini Avrupa’ya 
ispatlamak için teslimiyetçi bir politika izledikleri de ifade edilmelidir. Biz-
ce, bu olgunun en önemli noktası, söz konusu politikanın kültürel içerikli 
olmasıdır.113

Bu bağlamda, birçok aydının, milli/millileşmiş müesseselere hor bak-
ması114, bazı Cumhuriyet aydınlarının, Avrupa medeniyetine kayıtsız şart-
sız meyletmeleri aynı zincirin halkalarıdır.115 Bu aydınlar, bir kompleksin 
doğal sonucu olarak böyle bir yaklaşım göstermişler, dış görünüşe fazla-
sıyla yönelmişlerdir.116

105 A.g.e., s. 430.
106 Atatürk’ün böyle bir teşebbüse girişmesinde, Avusturyalı bilim adamı Dr. Kvırgiç’in büyük 
payı olduğu belirtilmelidir. Bkz. a.g.e., s. 479.
107 Afetinan, Atatürk’ten Mektuplar, s. 25; Kinross, s. 537.
108 Lewis, s. 429, 430.
109 Kinross, s. 538.
110 Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 76.
111 Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s. 78.
112 Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 77, 78.
113 A.g.e., s. 72.
114 Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s. 41.
115 A.g.e., s. 40.
116 Bu, sosyolojik bir kaidedir; bir kültürün mensupları, kendilerini yabancılardan daha aşağı 
gördükleri nispette yabancı kültürün prestij yaratan dış görünüşlerine meylederler. A.g.e., 
s. 140-141. Peyami Safa, bu hususu tenkit ederken, “Bütün adetleri ve sembolleriyle, İslam 
beynelmileliyeti içinden çıkarak, Hristiyan beynelmileliyeti içine girmiş bulunuyoruz.” şeklinde 
bir yorum getirmiştir. Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 73. Bizce, bu yorum, oldukça 
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Milliyetçi duyguların, en fazla tarih ve dil alanlarından beslendiği dü-
şünülürse117, bu alanlarda yapılan inkılâbın önemi daha iyi anlaşılacak-
tır. Bahsedilen birimlerde gerçekleştirilen inkılâpların en büyük dönüşüm 
hareketleri olduğu da unutulmamalıdır.118

Ancak, bu çalışmalardan beklenen neticenin tam olarak ortaya çıktığı 
söylenemez. Bunun sebebi, insanların, inanç ve ifade tarzlarını kolay ko-
lay değiştirmemeleridir.119 Söz konusu neticenin ortaya çıkmasından son-
ra, birtakım yasal düzenlemelerle sonuç alınmaya çalışılmıştır.120 Muha-
lif fikirleri ortadan kaldırmak için, bazı aydınlar, “kültür” ve “medeniyet” 
kavramlarının eş anlamlı olduğunu iddia etmişlerdir.121

Kültür Reformu konusunda vurgulanması gereken bir diğer husus da, 
teknoloji transferinin geri plana atılmış olmasıdır. Osmanlı Devleti’nin 
içinde bulunduğu medeniyet sisteminin, geri kalmışlığın sebebi olarak 
görülmesi bu sonucu doğurmuştur.122

Genel olarak özetlemek gerekirse, değişim programının ana hatları be-
lirlenirken ortaya atılan teorilerin, pratikte, istenilen neticeleri vermediği 
söylenebilir.123 Ancak söz konusu programın, önceden tahmin edilemeyen 
bazı sonuçları da ortaya çıkmıştır. Günümüzde sıkça rastlanan “nesiller 
arasındaki kültürel kopukluk” olgusu bunlardan biridir.124 Bugün, birçok 
genç için, Klasik Milli Kültür, “müzelik eşya” mesabesindedir.125 Kültür-
süzlük olgusu oldukça yaygındır. Buna, teknolojik yeniliklerin getirdiği 
bozucu etkiler de eklenirse, Türk kültürünün günümüzdeki yapısı daha 
iyi anlaşılacaktır.

Yukarıda çizdiğimiz bu çerçeveye daha geniş bir perspektiften bakıldı-
ğında, şu prensibin doğruluğu bir defa daha ortaya çıkmaktadır: “İstilacı 
kuvvetin elbirliğiyle kovulmasından sonraki reorganizasyon hareketi, umu-
miyetle milliyetçi bir karakter taşır. Bu gibi hallerde, milliyetçilikle moder-
nizmi bir arada tutma zorunluluğu vardır ki bu da aşılması güç engelleri 
gündeme getirir.”126 Çünkü, bazı aydınlarca müesseseleşmiş bir kültürün 

abartılıdır. Ancak, Şapka İnkılabı realize edilirken, Türk halkının, bu objeyi, “Hristiyanlığın 
sembolü” saydığı da bir gerçektir. Güngör, Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s. 141.
117 Afetinan, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devrimi, s. 188.
118 Atay, s. 479; “Atatürk, Tarih ve Dil”, s. 1.
119 Bu sosyolojik bir kaidedir. Bkz. Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 119.
120 Atatürk, bu konuya temas ederken, “Kansız devrim olmaz. Biz de, Türk İnkılâbını 
gerçekleştirirken lüzumu kadar kan döktük. Dileriz, döktüğümüz kanlar kâfi gelmiştir.” ifa-
desini kullanmıştır. Bkz. Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. II, s. 73. Bu olgu, Erol Güngör 
tarafından, “Medeniyete yapılmış en büyük kötülük” olarak nitelendirilmektedir. Bkz. Güngör, 
Kültür Değişmesi ve Milliyetçilik, s. 14.
121 Güngör, a.g.e., s. 23.
122 A.g.e., s. 41; “Atatürk’ün Sesine Koşan Gençlik”, Dünya, 31 Aralık 1952, s. 1. Bu yakla-
şım, 1923’ten önce, Batıcı aydınlar tarafından maddeleştirilmiştir. Bkz. Güngör, a.g.e., s. 14.
123 “Türk Kültür Rönesansı”, s. 27.
124 Erol Güngör, bu hususa işaret ederken, söz konusu kültür kopukluğunun, Türk tarihin-
de bir benzerinin olmadığını vurgulamaktadır. Bkz. Güngör, Türk Kültürü ve Milliyetçilik, s. 
120-127.
125 A.g.e., s. 125.
126 A.g.e., s. 69.
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değiştirilmesine çalışılmıştır. Girift bir yapıya sahip olan bu olgudan sö-
külecek bir taşın umulmadık yerde çöküntülere sebep olması kaçınılmaz-
dır. Bahsedilen netice ortaya çıktıktan sonra geri dönüş imkânı da söz 
konusu değildir.127

Yapılması gereken, kültür unsurlarının, milletin kahir ekseriyeti tara-
fından nasıl benimsenmişse, o haliyle saf ve milli olduğunu kabul etmek-
tir. Kültürel açıdan henüz şeklini bulamamış bir heykeltıraş çamuruna 
benzeyen Türkiye’ye bu mantıkla şekil verilmelidir.

Sonuç

Ele aldığımız konunun geneli hakkında yapılacak ilk yorum, milliyet-
çilik prensibinin, incelenen bütün alanlarda, bir “zorunluluk” olarak al-
gılandığıdır. Dinsel motifler için de aynı husus söz konusudur. Her iki 
unsurun da birer vasıta olarak telakki edildikleri anlaşılmaktadır.

Bu bağlamda yapılacak ikinci yorum ise Kurtuluş Savaşı esnasında ve 
sonrasında tatbik edilen politika ile ilgilidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ku-
ruluşuyla, milliyetçi teorinin aksiyonelleşmesi ve yeniden tanımlanması, 
bu sürecin en çarpıcı olgusudur. Bu gelişmenin akabinde de aynı süreç 
devam etmiş, esas alınan politika, harici planda başarıyla uygulanmış, 
dâhilde ise kültürel inkılâplara kaynaklık etmiştir.

İşaret edilen bu inkılâp hareketlerinin incelediğimiz döneme ışık tut-
tuğu da ifade edilmelidir. Çünkü, söz konusu dönüşümlerle ortaya konan 
icraatlar, mümessillerinin diğer yaklaşımlarıyla sentezlendiğinde ortaya 
önemli bir netice çıkmaktadır.

Bu netice şöyle ifade edilebilir: Bahsi geçen dönemde esas alınan nihai 
hedef, Avrupa Medeniyeti’nin bir parçası olabilmekti. Bunun için, karar 
mekanizmalarında etkili olan kişiler, Avrupa Medeniyeti’ni yücelten kav-
ram ve dinamikleri Türkiye’ye adapte etmeye çalışmışlardır.

Ancak, bu program, birçok olumlu sonuçlar vermiş olmakla birlikte, 
günümüzde örneklerini sıkça gördüğümüz bazı kültürel içerikli tartışma-
lara da kaynaklık etmektedir.
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463-682 ARASINDA KUZEY KAFKASYA
HUN BEYLİĞİNDEN VE HAZAR TÜRKLERİNDEN 

ALBAN TARİHİ’NİN KAYDETTİĞİ
TÜRKÇE SÖZCÜKLER

Dr. Yusuf GEDİKLİ*

Öz

370’te Doğu Avrupa’ya akan Hunlar, aynı zamanda Kuzey ve Güney 
Kafkasya’da da etkili olmuşlardır. Hunların hakimiyeti 463’te Ogur (Bul-
gar) Türklerinin Doğu Avrupa ve Kuzey Kafkasya’ya ayak basmalarıyla 
sona ermiş, yeni bir Türk devri başlamıştır.

Bu devirde yalnız asıl Hunlar değil Çenler, Sabarlar, Bulgarlar, Bar-
siller, Göktürkler, Hazarlar hatta Avarlar Kuzey Kafkasya’da iz bırakmış-
lardır. Kuzey Kafkasya’da bütün bu Türk toplumlarının kaynayıp karıştığı 
bir Hun beyliği 463-700 sonrası dönemde mevcut olmuş, beylik Hazarların 
egemenliğinde bulunmuştur.

VII. yüzyılda yazılan Alban Tarihi Kuzey Kafkasya ve Hazarlardan bir-
çok Türkçe sözü ve birçok Türk geleneğini zaptetmiştir. Sözcüklerin önemli 
bir kısmı 627-630 ve 682’de kayda alınmıştır. Bununla birlikte Alban Ta-
rihi’nce V. - VII. yüzyıllar arasında birçok Türk kavim adı ve Türkçe söz de 
kayda geçirilmiştir.

Makalede bu sözler listelenmiş (26+1+8=35 sözcük), kayıt tarihleri be-
lirtilmiş, köken bilimsel açıklamaları yapılmıştır. Bu meyanda Alban Tari-
hi’nin Kuzey Kafkasya Hun beyliğinde kaydettiği 5 Alanca-İranca kelime 
de açıklanmıştır.

Ayrıca Klaproth, Mordtmann, Patkanov tarafından XIX. yüzyılda orta-
ya atılan V. - X. yüzyıllar arasında Ermeni dilindeki Türkçe kelimeler de 
söz konusu edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Hunlar, Kuzey Kafkasya Hun Beyliği, Hazarlar, 
Alban Tarihi, Türkçe Sözcükler.

Türk Dünyası Araştırmaları Sayı: 217           Ağustos 2015

* Dil Bilimci.
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Abstract
The Turkish Words In The History Of Albans From North 
Caucasian Hun Seniority And Khazar Turks In Between 

463 And 682 A.C.
In 370, Huns flowing to Eastern Europe also have been influential in the 

North and South Caucasus. The domination of the Huns came to an end, in 
463, with setting foot of Ogur (Bulgarian) Turks in Eastern Europe and the 
North Caucasus, and had began a new Turkish era.

In this era, not only the Huns but also the Çens, Sabars, Bulgarians, Bar-
sils, Gokturks, Khazars and even Avars have left traces in the North Cauca-
sus.In 463-700, in this region where all of these Turkish communities were 
settled down, a fiefdom of Hun existed but was under the rule of the Khazars.

The book of History of Albania that was written in 7th century has se-
veral Turkish words and a Turkish tradition from North Caucasus and the 
Khazars. Significant portions of the words are recorded in 682 and 627-
630. However, the book of History of Albania consists of many Turkish tri-
bes’ names and other Turkish words through the centuries between V-VII.

I listed these words (26+1+8=35 words), indicated the dates and made 
the scholarly explanation of origins of these words. Besides, 5 Iranian- Alan 
origin words that the book of History of Albania recorded in the North Cauca-
sus at the Hun seniority are explained. Also it has been mentioned about the 
Turkish words in Armenian language between 5th and 6th centuries, when 
were put forward by Klaproth, Mordtmann, and Patkanov in 14th century.

Keywords: Huns, Hun Emirate In North Caucasus, The Khazars, The 
History of Albans, The Turkish Words.

Daha önceki makalemizde 463 tarihine değin Kuzey ve Güney Kaf-
kasya’da Hunlara ve Akhunlara ait sözcükleri incelemiştik.1 Bu maka-
lemizde 463’ten sonra Kuzey ve Güney Kafkasya’ya yerleşen Hun-Türk 
kavimlerinden kalan sözleri mercek altına alacağız. İnceleyeceğimiz söz-
cüklerin hepsi Alban Tarihi tarafından zaptedilmiş sözlerdir. Bunların 
önemli bir kısmı 627-630’da Hazarların Güney Kafkasya’ya akınları ve 
682’de Hunlara giden Alban elçiliği sırasında ve hemen sonrasında kay-
da alınmıştır.

Hunların I. yüzyıldan itibaren Kuzey Kafkasya’da var oldukları, 359’da 
İran’a, 363-73 arasında Ermenistan’a, Mezopotamya’ya, Urfa’ya girdikle-
ri bilinir. 395’te Basık ve Kursık kumandasındaki Hunlar Fırat vadisini, 
Antakya’yı çiğner, Lübnan’daki Sur kentini kuşatır, Kudüs’ü almayı dü-
şünür, Orta Anadolu’ya kadar sokulurlar. 450’de müttefikleriyle Halhal 
savaşında Sasanileri yener, 451’deki Avarayır savaşında müttefikleriyle 
Sasanilerle yenilirler.

1 Yusuf Gedikli, “IV. - V. Yüzyıllarda Kafkasya Hunlarından ve Kafkasyadaki Diğer Türk Ka-
vimlerinden Kalan Sözcüklerin Köken ve Anlamları (Basık, Kursık, Hunan, Halhal, Kenger, 
Hun Dağı; Haylandurk, Eran, Bel; Tarhan, Bakatar, Arslan, Balasakan, Talış)”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, Sayı: 215, Mart-Nisan 2015, s. 167-192.
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Asıl Hunların Kafkasya’daki varlığını 370-463 arasına tarihleyebiliriz. 
463’te Ogur Türklerinin Doğu Avrupa ve Kuzey Kafkasya’ya ayak basmala-
rıyla birlikte asıl Hun devri kapanır, yeni bir Türk devri açılır. 463-700 son-
rasına tarihleyebileceğimiz bu devir Kuzey Kafkasya Hun beyliği devridir.

463’ten sonraki Kuzey Kafkasya Hunları’nı veya Kuzey Kafkasya Hun 
beyliğini geniş anlamda düşünmek gerekir. Bu adlandırmanın içine asıl 
Hunlarla birlikte Çen, Bulgar (Bundurlar da Bulgarların bir boyudur2), 
Sabar, Barsil, Göktürk, Hazar hatta Avar Türkleri dahi girer. Bunların 
hepsi Kuzey Kafkasya’dan geçmiş, orada kalmış, iz bırakmıştır. Dolayı-
sıyla Kuzey Kafkasya Hunları’ndan zaptedilen kelimelerin Bulgar, Sabar, 
Barsil, Avar, Göktürk, Hazar ve benzeri Türk kavimlerine ait kelimeler 
olması olanaksız değildir. Yani bunlar birçok Türk kavminin ortak kelime-
leri olabilir. Şunu da belirtmek gerekir: Kuzey Kafkasya Hun beyliği Hazar 
Türk devletine bağlıydı.

1. Alban Tarihi hakkında kısa bilgi

Kuzey Kafkasya Hun beyliği hakkında bilgi veren ve birçok Türkçe söz-
cüğü kayıtlayan Alban Tarihi üç kitaptan oluşan ve günümüze Ermeni-
cesi ulaşan bir yapıttır. Yapıtın yazarı veya yazarları konusu ihtilaflıdır. 
Tarihin Kalankatlı Moses veya Dashuranlı Moses tarafından yazıldığı ileri 
sürülür. Eserin ikinci kitabının VII. yüzyılda, Alban hakimi Cavanşir’in 
sarayında, Moses Kalankatlı tarafından kaleme alındığı kabul edilir.3

Tarihin birçok nüshası vardır; en eski el yazması 1279 yılına aittir.4 
Tarih Alban, Türk, Ermeni, Arap, Doğu Roma ve İran tarihiyle ilgili değerli 
bilgiler içerir. Azerbaycanlı tarihçi Ziya Bünyadov (1921-1997), Ermenice 
ve İngilizce baskıları karşılaştırarak eseri Azerbaycan Türkçesi’ne çevirmiş 
ve bastırmıştır. Eser bu baskıdan Türkiye Türkçesi’ne Yusuf Gedikli tara-
fından aktarılıp yayımlanmıştır (Selenge Yayınları, İstanbul, 2006, 383 s.).

Alban Tarihi’nin kayıtladığı Türkçe sözcüklerin önemli bir kısmının 
627-630 arasında Hazarların Güney Kafkasya’ya akınları ve piskopos İs-
rail’in 682’deki elçiliği sırasında ve hemen sonrasında kayda geçirildiğini 
söylemiştik. Bunların hemen hepsi çözülmüştür. Çözülemeyen Haylan-
durk, Varaçan ve benzeri sözleri önceki yazılarımızda çözmüştük; ç’op’ay, 
Kuar, Aspandiat, Derkonand ve benzerlerini ise aşağıda çözeceğiz.

2. Alban Tarihi’nin 627-630 arasında kayda aldığı Hazar Türkleri-
ne ait sözcükler

Alban Tarihi’nde 627-630 arasında kaydedilen bazı Türkçe sözler mev-
cuttur. Bunlar Hazar Türkleri’ne aittir. Şunlardır:

2 Yusuf Gedikli, 112. “Bunturk, Buncar, Bancar, Banyar, Burcan Sorunsalları”, Yesevi, Sayı: 
227, Kasım, 2012, s. 22-23. Bir sonraki sayıda da sürmüştür.
3 V.L. Gukasyan, “Azerbaycan Dilinin Teşekkül Tarihine Dair Geydler”, Türk Dünyası Araştır-
maları Dergisi, Aktaran: Nilay Demir, Sayı: 31, Ağustos 1984, s. 125.
4 Kalankatlı Moses, Alban Tarihi, K. Patkanov, Mukaddime, s. IV’ten nakleden: Ziya Bünya-
dov, Türkiye Türkçesine akt. Yusuf Gedikli, Selenge Yayınları, İstanbul, 2006, s. 19.
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Hazar (Alban Tarihi’nde 627-630 olayları esnasında pek çok kez anılır), 
Cebu Hakan (iki kelime), Çorpan Tarhan (iki kelime), Tudun, Şad (Şadın 
başka bir çeşitlemesi olan Çat aşağıda geçecektir). Toplam 7 kelime.

Bu sözlerin hepsi 627-630 arasında kayda alınmıştır. 627-628’de 
Hazarlar Doğu Roma’nın müttefiki olarak birlikte Tiflis’i kuşatmış, 629-
630’da Güney Kafkasya’yı işgal etmişlerdi.

Yukarıdaki sözlerden Cebu Hakan, Tarhan, Tudun, Şad aynı zamanda 
Göktürk ünvanlarıdır. Artamonov’un dediği gibi 627-628’de Tiflis kuşat-
masına katılan ordunun ana kısmı Göktürk ordusu olabilir.5 Şad telaf-
fuzu buna imkân tanıyor. Çünkü Şad’ın Hazarcası Çat’tır. Şad telaffuzu 
Göktürkçe olmalıdır.

Ziya Bünyadov, Artamonov’un görüşünü “tartışmalı” bulur.6

3. Alban Tarihi’nin 682’de Kuzey Kafkasya Hunları’ndan zaptetti-
ği Türkçe sözcükler

Alban Tarihi’nde Kuzey Kafkasya Hunları’na ait kesin kaydediliş tari-
hini bildiğimiz aşağıdaki sözcükleri, üç kitaptan oluşan Alban Tarihi’nin 
Moses Kalankatlı tarafından yazıldığı kabul edilen ikinci kitabından öğre-
niyoruz.

Alban piskoposu İsrail’in 682’de elçiliği esnasında Kuzey Kafkasya 
Hunları’ndan kaydedilen Türkçe sözcükler şunlardır:

Tanrı Han (iki kelime), Alp İlutuer (iki kelime)7, Varaçan.8

Elçilik kurulunun dönüşünden hemen sonra zaptedilen sözler şunlar-
dır:9

İl Tigin (iki kelime), Ovçu Tarhan (iki kelime), Çat Kasar (iki kelime).
Toplam 11 kelimedir. Ancak Tarhan yukarıda geçmişti; Çat ve Kasar 

sözleri de yukarıda Şad ve Hazar olarak geçmişti. Dolayısıyla bunları aynı 
kelimenin iki çeşitlemesi kabul etmeliyiz. Toplam 11 sözden 3 aynı ve 
varyant sözcüğü çıkarırsak, geriye 8 söz kalır. 8’i 7’ye eklersek 15 eder.

Kuzey Kafkasya Hunları’ndan zaptedilen kelimelerin çoğu San (ün-
van)’dır. Bu Kuzey Kafkasya Hunları’nın bütün Türk kavimleri gibi örgüt-
lü bir toplum olduklarını gösterir.

4. Alban Tarihi’nde yer, kent, ülke adları

Alban Tarihi’nde Varaçan, Hunlar kapısı (Hun kapısı)10, Huniristim, Tür-
kistan yer ve ülke adları da geçer. Varaçan kent adını yukarıda listeye 
aldığımız için bu rakama eklemiyoruz. Dolayısıyla 15’e 3 kelime daha ek-
lersek 18 kelime elde ederiz.

5 M.İ. Artamonov, Hazar Tarihi, Selenge Yayınları, İstanbul, 2004, s. 191-210.
6 Ziya Bünyadov, Azerbaycan VII. - IX. Asırlarda, Bakü, 1989, s. 45.
7 Alban Tarihi, s. 231, 244, 249.
8 Alban Tarihi, s. 237, 248, 252.
9 Alban Tarihi, s. 251, 253, 255.
10 Alban Tarihi, s. 69, 204.
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5. Alban Tarihi’nin V. - VII. yüzyıllar arasında kayda aldığı Türk 
kavim adları

Alban Tarihi’nde Türk kavim adları da geçer. Ancak bunların kayıt ta-
rihleri bilinmez. Şunlardır:

Hun, Haylandurk, Barsil, Eftalit, Honogur (eserde kişi adı olarak geçer), 
Türkân. Toplam 6 etnonim. 6’yı 18’e eklersek 24 kelime olur.

Kayıt tarihini Alban Tarihi’nden bilmiyorsak da, Türk kavimlerinden 
Haylandurkların Ermeni tarihlerinde 446’da, Onogur adının Doğu Roma 
kaynaklarından Priskos’ta 463’te kayda alındığını biliyoruz (Bulgar adı 
Doğu Roma kaynaklarınca 482’de zaptedilmiştir).

Alban Tarihi’nde Hazar kavim adı 627-630 olaylarında birçok defa ka-
yıtlanmıştır. Ancak Kasar ~ Hazar kavim adını en başta verdiğimiz için bu 
bölümdeki rakama dahil etmiyoruz.

6. Alban Tarihi’nde Türkçe olması muhtemel kişi adları

Bunlara büyük ihtimalle Türkçe olan iki kişi adını da ekleyebiliriz. Gor 
ve Gazan. Bunlarla birlikte toplam rakam 26’ya yükselir. Böylece Kuzey 
Kafkasya Hunları ve öteki Türklerle (Onogur, Barsil, Göktürk, Hazar vb.) 
ilintili 7+8+3+6+2 = 26 Türkçe kelime elde etmiş oluyoruz.

7. Alban Tarihi’nin 682’de Kuzey Kafkasya Hunları’ndan zaptetti-
ği Alanca-İranca sözcükler

Kuar, Aspandiat (iki kelime), Derkonand (iki unsur)11, Alanca-İranca 
kelimelerdir. Hepsi 5 kelime veya unsurdur. Bunlar da 682’deki elçilik 
sırasında kayda alınmıştır. Aşağıda inceleneceklerdir.

8. Alban Tarihi’nde Hazar Türklerine ait Türkçe sözler

Bunların Hazar, Cebu Hakan (iki kelime), Çorpan Tarhan (iki kelime), 
Şad, Tudun olduklarını belirtmiştik. Şimdi bunları kısaca inceleyelim:

1. Hazar ~ Kasar

627-630 arasında birçok kez kayda alınmıştır. Meşhur Türk kavim ve 
devletinin adıdır. Alban Tarihi’nde hem Hazar olarak, hem de Çat Kasar 
ünvan öbeğinde Kasar olarak geçer. Ayrı bir yazımızda geniş olarak ele 
alacağız.

Hazarlar Süryani kaynaklarından Zaharya Retorda ilkin 555 veya 
569’da zikredilmişlerdir.

2. - 3. Cebu Hakan

627-628 olaylarında kayıtlanmıştır. Göktürk unvanlarıdır. Bu tarih-
lerde Tiflis’i kuşatan ordunun Batı Göktürk ordusu olduğu, Hazarların 
Göktürklerin yanında yardımcı kuvvet olarak bulunduğu ortaya konul-
muştur.

11 Alban Tarihi, s. 250.
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Cebu hakan bilinen sanlar olup yabgu ve hakan demektir. Cebu sanını 
Kalankatlı Moses’in ceb(ğ)u, VII. asır Ermeni tarihçisi Sebeos’un Cembu-
hu, Gürcü kaynağı Moksevay Kartlisay’ın cibğo yazdığı, Kalankatlı Mo-
ses’in bunun hakanlıkta ikinci adam olduğunu kaydettiği belirtilir.12

Gürcü soyadları arasında Cibğaşvili, yani “Yabgu oğlu” soyadına tesa-
düf edilmesi ilginç ve anlamlıdır.13 Bu soy adı Göktürklerden kalmıştır.

4 - 5. Çorpan Tarhan

629 yılına aittir.
Bunlar da doğru açıklanan sözler arasındadır. Çorpan Türkçe Çolpan 

“Zühre, Venüs” gezegen adının çeşitlemesidir.
Tarhan meşhur bir Türk unvanıdır. Önceki yazımızda kısmen açıklan-

mıştır.14 Daha uzun, kandırıcı ve inandırıcı açıklamayı başka bir makale-
mizde yapacağız.

6. Şad

Şad 627, 629, 630 yıllarına ait olaylarda kayda alınmıştır.15 Cebu Ha-
kan’ın kardaşının oğlu, yani yeğenidir.

Türkçe bir unvan olduğu tartışma götürmez. Orkun yazıtlarında şad 
“ünvan, yüksek bir ünvan, şad”dır.16 Gerçek anlamı “hanedan üyelerine 
verilen yüksek bir san”dır.

Alban Tarihi’nde Şadın Çat değişkeni de görülür. Çat unsurunun yer 
aldığı Çat Kasar unvan öbeği 682’de üç kez kayda alınmıştır.17

İlk kayıt Çat Kasar biçimindedir. “Harem ağası” olarak açıklanır. Ovçu 
Tarhan’la birlikte piskopos İsrail’in kalması için ricacı gönderilmişti. İkinci 
ve üçüncü kayıt Çat Hazar biçimindedir. Hursan’ın İl Tiginiyle Ermenilere 
ve Albanlara elçi gönderilmiştir. İl Tiginle birlikte görevi piskopos İsrail’in 
Hunlara tekrar gönderilmesiydi. İstekleri kabul olunmamıştır.

Çat Kasar veya Çat Hazar birçok yerde yazıldığı üzere Şad Hazardır. 
Şad unvanının çat biçimi Eski Uygurlara ait Taryat yazıtında da görülür.18 

7. Tudun

629-630 olaylarında kayıtlanmıştır. Türkçe bir unvandır. Göktürk, Ha-
zar, Avarlarda görülmüştür. Ayrı bir yazımızda inceleyeceğiz.

12 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 129.
13 Marika Cikia, “Türk Tabakası Gürcü Kişi Adları Hazinesinde”, III. Uluslararası Türkiyat 
Araştırmaları Sempozyumu 26-29 Mayıs 2010 Bildiriler Kitabı, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat 
Araştırmaları Enstitüsü, c. 1, s. 232.
14 Gedikli, “IV. - V. Yüzyıllarda Kafkasya Hunlarından ve Kafkasyadaki Diğer Türk Kavimle-
rinden Kalan Sözcüklerin Köken ve Anlamları (Basık, Kursık, Hunan, Halhal, Kenger, Hun 
Dağı; Haylandurk, Eran, Bel; Tarhan, Bakatar, Arslan, Balasakan, Talış)”, s. 167-192.
15 Alban Tarihi, 2. kitap, 11. fasıl, s. 151. / 2. kitap, 14. fasıl, s. 161-169. / 2. kitap, 17. fasıl, 
s. 179.
16 Talat Tekin, Orhon Yazıtları, Yıldız Yayınları, İstanbul, 2003, s. 109.
17 Alban Tarihi, 2. kitap, 44. fasıl, s. 251-253.; 2. kitap, 47. fasıl, s. 254-256.
18 Talat Tekin, “Kuzey Moğolistan’da Yeni Bir Uygur Anıtı : Tarhat (Terhin) Kitabesi”, Belleten, 
Ekim, 1982, s. 804, 828, 836.
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9. Alban Tarihi’nin Kuzey Kafkasya Hun beyliğinden 682’de zap-
tettiği Türkçe sözcükler

8. - 9. Tanrı Han

682’de kaydedilmiştir.
Bu söz öbeğinin üzerinde uzun uzadıya durmaya gerek yoktur. Her iki 

öğe de Türkçe’dir. Tanrı kelimesi M.Ö. 209’da Çin kaynaklarınca zaptedi-
len Türkçe-Hunca sözlerden biridir.

Kan “han, hükümdar” unsuru da Türkçe’dir. Orkun kitabelerinde ge-
çer.19 Geniş bilgi için şu yazımız okunmalıdır.20

Eski Uygurca’da Tängrikän ~ Tngrikän “1. Tanrıhan, antroponim 2. un-
van”dır.21

Golden T’angri Khan verisinin Türklerdeki “gök ilahı” olduğunu tekrar 
eder.22

10. - 11. Alp İlutuer

682’de kayda geçmiştir. Bu sanı taşıyan Kuzey Kafkasya Hunlarının 
beyi Hazar kağanının kızıyla evliydi.23

Alban Tarihi’nde “Hunların pirensi”, “Hunların büyük pirensi”, “Hunla-
rın mümin pirensi” olarak nitelenir.

Bu unvan öbeği alp ilteberden başka bir şey değildir. Yazıtlarda geçen 
ilteber ~ elteber “yüksek bir unvan (genel vali)”24, Eski Uygurca iltäbär “hü-
kümdara bağlı yüksek devlet memuru rütbesi”dir.25

Unvan öbeğinin üç öğeden meydana geldiği düşünülmüştür: Birinci 
öğe olan alp Orkun yazıtlarında “yiğit, cesur; zor” manasındadır.26

İkinci öğe olan il ~ el Orhun yazıtlarında “halk, ülke, devlet”tir.27

Rasonyi üçüncü öğe olan teber sözünün tepmek “ezmek, dövmek” ey-
leminden gelebileceğini belirtir.28 Azerbaycan Türkçesi’nde täpär “gayret, 
namus, beceri”, täpärli “gayretli, namuslu, becerikli”dir.29 Ancak bu sözler-
le ünvan arasında bir ilinti kuramıyoruz.

Biz Alp İlutuer unvan öbeğini üç unsurlu değil, iki unsurlu düşünüyo-
ruz. Alp İlutuer unvan öbeğinin ilutuer elemanı il+teber biçiminde değil, 

19 Tekin, Orhon Yazıtları, s. 104.
20 Yusuf Gedikli, “Göktürkçe Üzerine Araştırma ve Düşünmeler 1 : Kan > Han > Han Ünvanı 
ve Kam Teriminin Köken ve Anlamı”, Yom, Sayı: 13, Kış, 2009, s. 7-18.
21 Ahmet Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, 3. Baskı, Enderun Kitabevi, İstanbul, 1993, 
s. 153, 158.
22 Peter B. Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Çev. O. Karatay, Karam Yayınları, Ankara, 
2002, s. 87.
23 Alban Tarihi, s. 244.
24 Tekin, Orhon Yazıtları, s. 102-3.
25 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 63.
26 Tekin, Orhon Yazıtları, s. 97.
27 Tekin, a.g.e., s. 101, 103.
28 Laszlo Rasonyi, Tarihte Türklük, Çev. H.Z. Koşay, TKAE Yayınları, Ankara, 1971, s. 61.
29 Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğeti, Cilt: 4, Bakü, 1987, s. 165.
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ilt+eber ~ elt+eber biçiminde düşünülmelidir. Yani il+teber birleşik sözcü-
ğü yoktur, elt+eber yapışık ündeşli sözcüğü vardır.

12. - 13. İl Tigin

Alban Tarihi’nde “Hursan’ın İl Tigini” olarak geçer.30 Çat Kasarla birlik-
te Ermenilere ve Albanlara elçi gönderilmişti. İstekleri her iki tarafça da 
reddedilmiştir.

Doğru yazım il tegin olmalıdır. Çünkü il tegin unvan öbeğine Türkçede 
sık raslarız.

Tigin ~ tegin de tarkan gibi ünlü bir Türk sanıdır. Daha önce tarafımız-
dan geniş olarak incelenmiştir.31

İkinci öğe olan il ~ el Orkun yazıtlarında “halk, ülke, devlet”tir.32 Asıl 
manası “halk”tır. “Ülke, devlet” manası ikincildir.

İl tigin sanının Alban Tarihi’nin kimi nüshalarında zer-tegin şeklinde ol-
duğu yazılmıştır; Gukasyan zer-teginin zer ögesini “yer, ülke” olarak açıklar 
ve bunun o çağ Kafkasya’sında Türkçe’nin z- diyeleği olduğunu kabul eder.33

Şayet sözcük öbeği gerçekten zer-tegin ise birinci öğeyi zer “yer, ülke” 
değil “er, erkek; yiğit, alp” olarak açıklamak daha doğru bir yaklaşımdır. 
Çünkü zer elemanını “yer, ülke” olarak açıklamak çok mantıklı olmuyor. 
Oysa yer-tegin veya er-tegin, il tegin gibi Türklerde çok görülen bir san 
öbeğidir. Yer elemanı Türkçe er “erkek, yiğit” sözünün bir çeşitlemesidir.

Zer-tegin veya er-tegin -r- > -l- değişimiyle veya -l- > -r- değişimiyle de 
meydana çıkabilir.

Bütün bunlara karşın, zer sözünün yazıldığı üzere “yer, ülke” anlamı-
na gelmesi de mümkündür. Çünkü nasıl ilin, yani “memleketin; halkın” 
tigini oluyorsa, zerin, yani “yerin, ülke”nin de tigini olabilir. Ancak bu zayıf 
ihtimaldir. Her hal ve kârda unvan öbeği iki kelimedir ve Türkçe’dir.

San öbeğinde gerçekten zer çeşitlemesi varsa, bunu Bulgar Türkçesi’ne 
ait bir veri sayabiliriz.

İl Tigin’in yönettiği Hursan, V. asırda kayda geçen bir yer adıdır. Yegi-
şe 451’de Hunların Kafkas birleşik ordusuna yardıma geldiğini, bunların 
bir kısmının Hursan’dan, bir kısmının Tavasparan (Tabasaran)’dan gel-
diğini söyler. Minorski, Hursan’ın 982’de yazılan Hududül Alem’de geçti-
ğini ve buranın Kuzeydoğu Azerbaycan’daki Kuba’nın güneyi olduğunu 
bildirir.34

Z. Bünyadov, Hududül Alem’e göre Hursan ~ Khursan’ın Derbend’le 
Şirvan arasında, Kafkas dağlarının karşısında yer aldığını yazar.35 Demek 

30 Alban Tarihi, 2. kitap, 45. fasıl, s. 253. / 2. kitap, 47. fasıl, s. 255.
31 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler - 15 : Tegin ~ Tigin Ünvanı, 
Teles ~ Töles, Talış, Teleüt, Abdeleüt ~ Eftalit ~ Heftalit, Eftalanos, Telengüt Kavim Adları ve 
Talas Yer Adının Köken ve Anlamları”, Yom, Sayı: 22, Bahar, 2011, s. 5-22.
32 Tekin, Orhon Yazıtları, s. 101, 103.
33 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 128-9.
34 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 129.
35 Alban Tarihi, Z. Bünyadov’un Notu, s. 253.
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ki VII. yüzyılın sonlarında Azerbaycan’ın kuzeyi Türklerce yönetiliyordu. 
Tabi ki Türk nüfus da vardı.

14. Ovçu Tarhan

682 yılına aittir.
Alban Tarihi 2-44’te geçer.36 Çat Kasarla birlikte piskopos İsrail’in Hun-

ların yanında kalması için ricacı gönderilmiştir.
Ovçu “avcı” demektir.37 Ovçu ad, san, lakap olmaya gayet müsait bir 

kelimedir. Sözcüğün o zamanki telaffuzu Avcı ~ Avçı olmalıdır. Ovçu gü-
nümüz Azerbaycan’ındaki telaffuzudur. -v- sesi sözcüğün ünlülerini yu-
varlaklaştırmıştır.

Tarhan malum sandır. Yukarıda kısaca anlatılmıştır.

15. Varaçan

682’de, elçilik esnasında kayda alınmıştır. Varaçan şehir adı Alban Ta-
rihi’nde 3 yerde geçer.38

S.T. Yeremyan ve Artamonov, Varaçan’ı Dağıstan’daki Buynaksık çev-
resine; Minorski ise Barşli yahut Başlı’ya yerleştirir.39

Varaçan ve Aras güneyindeki Varasan kent adlarını bir makalemizde 
uzun uzadıya incelemiştik.40 Kısaca özetlersek, Varaçan yahut Varasan 
*barsang “küçük pars” kabile adındaki baştaki b-’nin > v- olmasından, 
-ng’nin -g’sinin düşmesinden, -rs- ~ -rç- arasına ünlü sokulmasından oluş-
muştur. Türk kabile adından kent adı meydana gelmiştir.

10. Alban Tarihi’nde yer, kent, ülke adları

Yapıtta geçen Varaçan şehir adını hemen üstte söz konusu ettiğimiz 
için üzerinde durmayacağız. Öteki yer adları şöyledir:

16. Hun kapısı, Hunlar kapısı

Alban Tarihi’nde Hun kapısı veya Hunlar kapısı biçiminde geçer.41 
Türklerin orta çağlarda Demirkapı dedikleri Derbend geçidine Albanlar ve 
çevre halkları tarafından verilen addır.

17. Huniristim

Alban Tarihi’nde Huniristim adında neresi olduğu açık olmayan bir ülke 
adı vardır. Bu ülkenin insanları Yafes’in soyundandır.42 Bilindiği üzere 
Türkler de Yafes’in soyundandır.

36 Alban Tarihi, s. 251-253.
37 Peter B. Golden, Hazar Çalışmaları, Çev. E.Ç. Mızrak, Selenge Yayınları, İstanbul 2006, s. 179.
38 Alban Tarihi, 2-41, 2-43, 2-44. fasıllar veya s. 237, 248, 252.
39 Artamonov, Hazar Tarihi, s. 249.
40 Gedikli, “Kuzey Kafkasya Hun Türkçesi Üzerinde Araştırma ve İncelemeler 1 : Barsil 
~ Barsel, Bursula Kavim Adları, Kuzey Kafkasya Hunlarının Başkenti Varaç’an, Aras 
Güneyindeki Varasan Şehir Adları; Tuna Bulgar Türklerindeki Presiyan Şahıs Adı; Barsan, 
Barsak ~ Barsuk, Varsak Boy Adlarının Köken ve Anlamları?”, s. 221-240.
41 Alban Tarihi, s. 69, 204.
42 Alban Tarihi, 1. kitap, 2. fasıl, s. 29.
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Huniristim gerçekten de Hunistan’ı ifade eden bir ülke adını anıştırıyor. 
-istim öğesi Farsça -istan’ın Ermenicesi, -ir- öğesi -lu veya -lar anlamında 
bir takı olmalıdır.

Gukasyan “Hunlar ülkesi” demek olan Hunestan ülke adından bahse-
der.43

18. Türkistan

Yapıtta Türkistan, Türkistan hükümdarı, Türkistan kuvvetleri, Türkistan 
kabileleri olarak geçer.44 Türkistan ile hem Hazar Türkleri, hem Kuzey 
Kafkasya Hun beyliği kastedilmiştir.

Türkistan “Türklerin ülkesi”dir. Türk ve Farsça -istan “il, el, ülke, diyar” 
sözlerinden müteşekkildir.

Z.V. Togan’ın verdiği bilgiye göre Türkistan adı ilkin Sasanilerce “Gök-
türklere tabi ülkeler” manasında kullanılmıştır; daha sonra VIII. asır Erme-
ni tarihçisi Musa Horinaki Ermenistan Coğrafyası eserinde Yunanlıların 
eski Skythia teriminin karşılığında Turkastanak tabirine yer vermiştir.45

-istan eki Farsça’dır “ülke, diyar” anlamına gelir ve birleşik ülke adları 
yapar.

11. Alban Tarihi’nin V. - VII. yüzyıllar arasında kayda aldığı Türk 
kavim adları

Hazar ~ Kasar kavim adı üzerinde en başta durmuştuk. Öbür Türk 
kavim adları şunlardır:

19. Hun

Bu ünlü kavim adını izah etmiş, Hun sözcüğünün kun “güç, kuvvet, 
kudret” anlamında olduğunu söylemiştik; kun sözcüğü Kuman Türkçe-
si’nde tespitlenmiştir.46

Alban Tarihi’nde Hunlar ülkesi, Hunların ülkesi, Hunların serdarı, 
Hun savaşçıları, Hunların hükümdarı, Hunların pirensi, Hunların ordu-
su, Hunların ordugâhı, Hunların mümin pirensi, Hun kapısı (Derbent), 
Hunların piskoposu, Hunların başbuğu, Hunların büyük pirensi gibi bir 
çok tamlamada geçer.

20. Haylandurk

446’da Ermenilerce kayıtlanmıştır.
Bu kavim adını bir önceki yazımızda açıklamıştık.47

43 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 125.
44 Alban Tarihi, s. 199, 203, 206, 244.
45 Zeki Velidi Togan, Türk Türkistan, Toprak Yayınları, İstanbul, 1960, s. 14.
46 Yusuf Gedikli, “Hun Türkçesi Üzerine Araştırma ve İncelemeler - 5 : Hiung-nu ~ Hun ~ 
Kun Kavim Adının Köken ve Anlamı”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 169, Temmuz 
- Ağustos 2007, s. 129-146.
47 Gedikli, “IV. - V. Yüzyıllarda Kafkasya Hunlarından ve Kafkasya’daki Diğer Türk Kavimle-
rinden Kalan Sözcüklerin Köken ve Anlamları (Basık, Kursık, Hunan, Halhal, Kenger, Hun 
Dağı; Haylandurk, Eran, Bel; Tarhan, Bakatar, Arslan, Balasakan, Talış)”, s. 167-192.
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Sondaki -k, Ermenice çoğul ekidir. Baştaki h-, ortadaki -y- türemedir. 
Geriye kalan sesler bize Alandur kavim adını verir. Ad böyle olmasına kar-
şın, kavim Hun-Türk, yani Aslar ile İran asıllı Alanların birleşmesinden 
oluşmuştur. Yönetici ve askerî sınıfı Türk-Hun-As, kara bodunu Alan’dır. 
Bugünkü Osetlerin atalarıdır.

21. Eftalit

Bu meşhur kavim adını da açıklamıştık; Eftalit ab tele, yani “su samu-
ru” anlamında bir adlandırmadır.48 Ab öğesi Farsça, tele öğesi Türkçe’dir. 
Fakat tamlama Türkçe’nin kurallarına göre yapılmıştır. Bu husus Eftalit-
lerde Türk unsurunun ağır bastığını gösterebilir. Farsça olsaydı *tele-i ab 
> *tel-ab olmalıydı.

22. Honogur

İlkin 463’te Priskos’ta geçer.
Bu kavim adı açıklanmıştır. Türkçe on ve ogur öğelerinden meydana gel-

miştir. “On kabile” anlamındadır. Macarların bugün dünyaca bilinen Hungary 
adı buradandır. Hungary, sanılabileceği gibi Hun kavim adından gelmez. Öyle 
olsa -gary elemanını açıklayamayız. Otmanlılar Engürüs olarak anmışlardır.

23. Barsil

Barsil adını da açıklamıştık; kısaca söylersek Barsil “düşmana pars 
gibi saldıran insan topluluğu, düşmana pars gibi saldıran kabile”, “düşma-
na pars gibi saldıranların memleketi”dir.49

24. Türkân

627-628 olaylarıyla ilişik olarak kayıtlanmıştır.50

Z. Bünyadov, Türkân sözünün eski el yazmalarında Turkann ~ Turua-
kann ~ Turakann olarak yazıldığını, kadim Türk sözü olduğunu ve turgak 
“karavul, nöbetçi”den geldiğini söyler.51

Gukasyan tūrkan “hizmetçi, rabıtacı” anlamını verir.52 Her iki izah 
da kandırıcı olmayıp yanlıştır. Çünkü yapıtta Türkân’dan kastın Gök-
Türk-Hazar birleşik ordusu olduğu çok açıktır.

Kelime metinde şöyle geçer:
“Ve Türkân ülkesine kayıttı [döndü].”53

48 Yusuf Gedikli, “Ting-ling, Tiele, Teleüt, Töles, Telengit, Telenggit, Kil, Kiş, Kemek, Heftalit, 
Talış, As, Az, Aors, Wu-sun (Usun), Ti ve Sair Türk Kavimlerinin Etimolojileri Yahut Kürk 
Hayvanlarının Adlarıyla Anılan Türk Etnonimleri”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı: 
163, Temmuz-Ağustos 2006, s. 27-60.
49 Gedikli, “Kuzey Kafkasya Hun Türkçesi Üzerinde Araştırma ve İncelemeler 1 : Barsil ~ 
Barsel, Bursula Kavim Adları, Kuzey Kafkasya Hunlarının Başkenti Varaç’an, Aras Güneyin-
deki Varasan Şehir Adları; Tuna Bulgar Türklerindeki Presiyan Şahıs Adı; Barsan, Barsak ~ 
Barsuk, Varsak Boy Adlarının Köken ve Anlamları?”, s. 221-240.
50 Alban Tarihi, 2. kitap, 11. fasıl, s. 152.
51 Alban Tarihi, 2. kitap, 11. fasıl, s. 152.
52 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 125.
53 Alban Tarihi, 2. kitap, 11. fasıl, s. 152.
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İfade Hazarların 627’de Doğu Roma’nın müttefiki olarak Güney Kaf-
kasya’ya yaptıkları seferle ilgili geçer ve Hazarların ülkelerine döndüğünü 
anlatır.

Göktürk-Hazar birleşik ordusu Herakliyus’un müttefiki olarak 627’de 
Tiflis’i kuşatmıştı. Bu kuşatmada şehir alınamamış, 628’deki ikinci ku-
şatmada şehir alınıp yağma edilmiştir.

Özetle Türkân, Türk kelimesinin Farsça çoğulu olup “Türkler” demek-
tir. Çünkü Türkân’dan kasıt Göktürk-Hazar birleşik ordusudur. Göktürk-
ler zaten Türk adının mucididirler. Hazarlara Türk denildiği Doğu Roma 
kayıtlarında mevcuttur. Zaten tarihin metninde “Hazar ülkesi” anlamında 
Türkistan kelimesi de geçer.

Kasar ~ Hasar kavim adını yukarıda söz konusu etmiştik.

12. Alban Tarihi’nde Türkçe olması muhtemel kişi adları

25. Gor

Alban Tarihi’nde İran’dan gelen bir kişi olarak tanıtılır. Alban Tarihi, 
Babik’e İran’dan beri eşlik eden Gor (Kor) ve Gazan (Kazan) adlı iki öz 
kardaşın dinlerini bırakıp hıristiyan olduğunu yazar. Babik’in kura attı-
ğı, Kor’un bahtına Hot, Kazan’ın bahtına Şalat köyünün çıktığı belirtilir. 
Gukasyan, Hut ve Şağat der; her iki köy bugünkü Ermenistan’ın Sisyan 
ilçesi arazisindedir.54

Türkçe’de birkaç *gor > kor kelimesi vardır. Kor “köz, yanar ateş” bun-
lardan biridir. Kelime İranca “güneş”le de alakadar olabilir.

26. Gazan

Gor’un kardeşidir. Türkçe Kazan sözünün kişi ve kabile adı olduğu 
bilinir. Sözcük Kazar, Kazak kavim adıyla ilişkilidir (İleride geniş olarak 
açıklayacağız). Tataristan’ın başkentinin Kazan olduğunu da anımsayalım.

Kelime günümüzdeki kazan “büyük madeni kap”la ilişik değildir. Ka-
zan sözünün o zamanki Türkçe’de *kazgan olması gerekir.

Böylece Alban Tarihi’nde 26 Türkçe sözü incelemiş olduk.

13. Alban Tarihi’nin öteki nüshalarında geçen sözler

Alban Tarihi’nde geçen 26 Türkçe ve Türkçe olması muhtemel sözcüğü 
yukarıda gösterdik (Alanca-İranca sözler aşağıda incelenecektir).

Alban Tarihi’nin birçok nüshası olduğunu söylemiştik. Z. Bünyadov ta-
rihin 40’a yakın nüshasının olduğunu bildirir.55 Nüshaların farklı olması 
doğaldır. Bu nedenle kimi kaynaklar Alban Tarihi’nin öbür nüshalarında 
başka Türkçe sözlerin olduğunu yazar. Bu sözler Ziya Bünyadov’un çevir-
diği ve bizim Azerbaycan Türkçesi’nden aktardığımız Alban Tarihi’nde yer 
almaz.

Farklı nüshalarda yer alan kelimelerden biri ç’op’ay sözüdür.

54 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 113.
55 Bünyadov, Azerbaycan VII. - IX. Asırlarda, s. 13.
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1. Ç’op’ay

Alban Tarihi’nin yazarı veya yazarlarına göre ç’op’ay “hükümdarların 
gömüldüğü tepeciklerdir.”56 Ancak “uzun putlar ve sunaklardaki kirli derili 
ç’op’ay” açıklaması da yapılır.57 (ç ve p harflerinden sonra konulan kesme-
ler, her iki sesin sert olduğunu gösterir).

Louis Bazin (1920-2011) birinci görüşe itiraz edince Charles James 
Frank Dowsett (1924-1998, Oksford Üniversitesi’nde Ermeni tarihi puro-
fuydu) Kuman Türkçesi çöp “çöp, artık”, tirki çöbü tından tatlı “kurban 
çöpü candan tatlı”58 açıklamasını getirir.59 Dowsett ayrıca Osetçe cop-
pay’ın “yıldırım çarpması sonucu ölen kurbanın çevresinde törensel dans 
yapmak, ölünün ardından yakılan ağıt ve kuraklık zamanlarında uygula-
nan bir adet” olduğunu belirtir.60

Biz ç’op’ay ile ilgili bu savların hiç birine katılmıyoruz. Bu söz Türkçe 
çapaydır. Çapay Kansu’da Sarı Uygurlar’ın komşusu olan ve Moğallaşmış 
Uygur kabul edilen Şirongollarda ça-pey olarak görülür. Ça-pey gelenek 
ve törenini Rasonyi bir makalesinde uzun uzadıya anlatmıştır. Konuyu 
ayrı bir yazımızda ele alacağız. Ayrıntılar için Rasonyi’nin makalesi okun-
malıdır.61

Çapay’ın kökteşi Kırım Türkçesi’ndeki abak “put” ve ocaktaşı Altay şa-
manlığındaki çalu “içerisine ot doldurulmuş hayvan derisi; put, sanem”-
dir.62 Bu kelimelerin hepsi (çapay, abak, çalu) mana ve köken bakımından 
birbirleriyle ilintilidir.

Özetle sözcük ve gelenek Türkçe’dir. Türklerden başka halklara geçme-
si doğal ve mümkündür.

1.1. Ç’op’ay (< çapay) nedir?

Rasonyi, Rus bilgini Grigori Nikolayeviç Potan’in (1835-1920)’e daya-
narak Şirongollarda ça-pey (< *çapay) geleneğinin olduğunu, gök gürleyip 
dolu yağışı yaklaşınca tereüçi denen dinsel kişilerin başlarında özel şap-
kaları, ellerinde davul olduğu halde çayıra gittiklerini ve ça-peyi oraya 
diktiklerini anlatır. Ça-pey, yani çapay töreni özetle şöyledir:

“Ça-pey, insan yüksekliğinde bir ağaç sütundur. Sütunun yukarı kıs-
mı insan çehresi, alt kısmı insan ayakları biçiminde oyulmuştur. Bu 
sütuna raptedilen küçük bir ağaç parçası kolları simgeler. Ça-peyin 
önüne merasimi yapacak şaman davet edilir. Bir teke kesilir ve derisi 

56 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 297.
57 Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, s. 87.
58 K. Grönbech, Kuman Lehçesi Sözlüğü - Codeks Cumanicus’un Türkçe Sözlük Dizini, Çev. 
Kemal Aytaç, KB Yayınları, Ankara, 1992, s. 52.
59 Golden, Hazar Çalışmaları, s. 297 vd.
60 Golden, a.g.e., s. 298; Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, s. 87.
61 Laszló Rásonyi, Doğu Avrupa’da Türklük, Haz. Yusuf Gedikli, Selenge Yayınları, İstanbul, 
2006, s. 353-355.
62 Abdülkadir İnan, Makaleler ve İncelemeler, 2. baskı, Cilt: 2, TTK, Ankara, 1998, s. 83.
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samanla doldurulur. Samanla doldurulan tekenin başı ça-peye oyulan 
insan çehresinin alt kısmına getirilir ve kuzeye bakar. Ça-peyin alt 
kısmına, üzerinde yazı işaretleri olan bir tahta parçası, yani şa-djon 
çivilenir. Kesişme noktasına, pey-pır adında bir tahta çakılır. Bir tepe-
ye her biri göğün bir yönünü gösteren dört tahta haç dikilir. Bunlar di-
kilirken köy halkı üç türden onar tane olmak üzere otuz ekmek pişirir.
Ça-pey diken kişi göğsünde üç oku saklar, sonra ça-peyi diker. Ça-pe-
yin yanına at kafası da konur.”

Görüldüğü gibi ç’op’ay ile ça-pey, daha doğrusu çapay aynı söz, aynı 
nesne ve aynı dinsel ritüeldir.

14. Gukasyan’ın Alban Tarihi’nin öbür nüshalarında geçtiğini yaz-
dığı Türkçe sözler

Gukasyan, Alban Tarihi’nin Z. Bünyadov’un çevirdiği ve bizim aktar-
dığımız nüshasında geçmeyen ve Golden’in verdiği ç’op’ay sözünün ha-
ricinde aşağıdaki sözlerin de Alban Tarihi’nin öteki kopyalarında kayda 
alındığını yazar: 1. Çöpçi, 2. Kökyar, 3. Hatun, 4. Konak, 5. Bulgar, 6. 
Patskank, 7. Akhazar, 8. Hunestan, 9. Çol, Çola.63

Bunları da kısaca inceleyelim:

1. Çöpçi

“Çocukların boğazından çöp, çekirdek çıkaran hekim”dir. Bugünkü 
Azerbaycan Türkçesi’nde de aynı anlamdadır.64

2. Kökyar

Gukasyan sözcüğü “yıldırım” olarak açıklar.65 Bu açıklama tatmin edici 
olmaktan uzaktır. Kırzıoğlu kök-yar “gök-ışığı, şimşek, yıldırım” açıklama-
sı yapar.66 Gerçekten de Eski Uygurca yarumak “parlamak, ışıklanmak, 
aydınlanmak”, yaruk “ışık, aydınlık”, yarun “şafak, gün ağarması, tan 
atma”, yaruksuz “ışıksız, karanlık”, yarutmak “parlatmak, aydınlatmak, 
görünmek”tir.67 Buna rağmen Türk dillerinde şu ana değin kök-yar “yıldı-
rım” biçiminde bir sözcüğe raslamadık.

Gukasyan bu sözü Kuar’ın karşılığı olarak düşünmüşse açıklaması 
yine tatmin edici değildir. Çünkü Kuar, Alanca-İranca “güneş” olmalıdır.

3. Hatun

Türkçe hatun malumdur. “Kağanın, hanın karısının ünvanı”dır. Çok 
eskiden beri Çin kaynaklarından takip ettiğimiz bir kelimedir.68

63 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 125 vd.
64 Azerbaycan Dilinin İzahlı Lüğeti, Cilt: 4, Bakü, 1987, s. 452.
65 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 125, 126.
66 M. Fahrettin Kırzıoğlu, Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, TTK, Ankara, 1992, s. 217.
67 Caferoğlu, Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü, s. 188.
68 Peter A. Boodberg, “The Language of the T’o-pa Wei”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 
Vol: 1, No: 2, Jul, 1936, s. 169.
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4. Konak

Kişi adıdır. “Konuk, misafir” demektir.69

5. Bulgar

Bulgar malum Türk kavmidir. 482’den beri bilinir. Yalnız bu kavim 
adı bilinen aksine “karışık” değil, “karıştıran” anlamındadır; bulga- eylemi 
Orkun yazıtlarında “karışıklık çıkarmak, isyan çıkarmak, kurulu düzeni 
bozmak”tır.70 Sözcüğün gerçek anlamı “karıştıran, isyan çıkaran, başkal-
dıran”dır.

6. Patskank

Patskank (Peçenek) malum Türk kavmidir. VII. asırdaki Ermenistan 
Coğrafyası’nda Patsanak ~ Patsank yazılır.71

7. Akhazar

Priskos’ta geçen Akatzirler, Hazarların bir öbeği olarak düşünülür. Gu-
kasyan, Akatzir etnik adının “Ak Hazar” olduğunu beyan eder. Artamonov, 
Akatzir etnonimini ağa+çeri “büyük asker” olarak, birçok yazar ağaç+eri 
olarak açıklar.72 Biz bunlara katılmıyoruz. Akatzir; Acatir, Acatzir kavim 
adı, Herodot’ta geçen Agathyrs boy adıdır.73 Herodot’taki Agathyrs’ler kara 
yoluyla İstros (Tuna)’dan kuzeye doğru gidildiğinde karşılaşılan bir halk-
tır. Herodot buranın Skitia’nın sınırı olduğunu söyler (Herodot 4-100).

8. Çol, Çola

Bünyadov’un çevirisinden aktardığımız Alban Tarihi nüshasında Gu-
kasyan’ın bahsettiği sözlerden yalnızca Çola geçer. Gukasyan bunu Türk-
çe sözler sırasında nakleder.74

Çola meşhur Demirkapı-Derbend geçididir. D.M. Dunlop, Ermenice 
tzur, Yunanca tzour sözlerinin “kapı” anlamına geldiğini belirtir.75 Keza 
Farsça der “kapı”dır; Der-bendin ilk öğesi der Farsça “kapı” anlamındadır.

Ancak bize göre geçidin adı Ermenice veya Yunanca değildir. Çünkü 
Ermenicede Çola geçidine Bah adı verilir.76 Gerçekte orta çağda Demirka-
pı - Derbend yakınlarında kurulmuş bu şehrin kaynaklarda üç adı vardır: 
Cora, Çoğa, Çola.77 Z. Bünyadov, ikinci sözü Çogay biçiminde kaydeder.78 

69 Kırzıoğlu, a.g.e., s. 217.
70 Talat Tekin, Tuna Bulgarları ve Dilleri, TDK, Ankara, 1987, s. 62.
71 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 126, 131.
72 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 123 vd.
73 Osman Turan, Türk Cihan Hakimiyeti Mefkûresi Tarihi, 19. Baskı, Ötüken Neşriyat, İstan-
bul, 2003, s. 61.
74 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 126.
75 D.M. Dunlop, Hazar Yahudi Tarihi, Çev. Zahide Ay, Selenge Yayınları, İstanbul, 2008, s. 35.
76 “Derbend”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 3, s. 417.
77 “Çola, Çoğa, Cora, Sul”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 10, s. 371.
78 Bünyadov, a.g.e., s. 43.
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Bunların hepsi muhtemelen Albanca *do- ocağından türemiştir ve 
“kapı, geçit, dağ geçidi” anlamında olmalıdır.

Çola şekli -r- > -l- değişimiyle vuku bulabilir veya tersi olabilir.
Çola İslam kaynaklarında Hazar Denizi’nin güneydoğusunda sakin, 

Arapların ilk temas ettikleri Sul Türkleri ve Sul bölgesiyle karıştırılmıştır. 
Gerçekte her iki kelime ayrıdır. Sul Türkçe bir ünvandır.

Türkler Çola Geçidi’ne Demirkapı, Demirkapı-Derbend, Moğallar Temür 
Kahulga, Araplar Bab, Babülhadid, Bebülebvab, Farslar Derbend, Alban-
lar Hun Kapısı, Hunlar Kapısı79, Ermeniler Bah demişlerdir; ayrıca Hazar 
Derbendi, Şirvan Derbendi, Bakü Derbendi dahi denmiştir.80

Bu tür geçitleri Türkler genel olarak Demirkapı adlandırmışlardır.81

Böylece Alban Tarihi’nde büyük bölümü Türkçe olan, küçük bölümü 
Türkçe olması muhtemel 35 sözü incelemiş oluyoruz.

15. Alban Tarihi’nde Kuzey Kafkasya Hunları’ndan zaptedilen 
Alanca-İranca kelimeler

682’de, elçilik sırasında kayda alınmışlardır. Bunlar Kuar, Aspandiat 
(iki kelime), Derkonand (iki unsur)’dır. Hepsi 5 kelime veya unsurdur.

1. Kuar

Bünyadov şu bilgileri verir: Pehlevi dilinde khvar “güneş”, Farsça khur, 
khvar, kharena “güneş, od”, aynı kelime Ermeni dilinde “görünmeyen, 
maddi olmayan od”dur.82 Demek ki Kuar güneş anlamında veya güneş 
kavramı ve kültüyle ilgili bir sözcüktür.

İran’ın doğusundaki Horasan bölgesinin Hor+ unsurunun “güneş”le 
ilintili olduğu birçok kez dile getirilmiştir.

2. Aspandiat

Bu kelime Alanca-İranca’dır. Aspandiat sözcüğünün anılması yukarıda 
belirttiğimiz gibi Alan-İran unsurunun Hunlara karışmasıyla izah olunabilir.

Aspandiat Farsça aasman ~ asuman “gök” anlamında olmalıdır. As-
pandiat’ın Türkçesi Tanrı-han olduğuna göre görüşümüz doğrudur.

Farsça’da ve İran dillerinde Aspandiat’ın asb öğesinin “at”, -an öğesi-
nin çoğul eki olduğu da aklımıza geldi. -diat öğesi için şimdilik bir şey di-
yemiyoruz. Bununla birlikte sondaki -at öğesi de çoğullukla ilintili olabilir.

Z. Bünyadov’a göre Marquart, İran’da atlı birliklerin Spandiat haneda-
nının elinde olduğunu, İran efsanelerinde Vistasp oğlu Spandiat’ın birçok 
zafer kazanmakla ünlendiğini, Alan Kapısı’nın inşası ve Demirkapı Ka-
lesi’nin fethinin ona mal edildiğini, yiğitliğine Peykername adlı bir kitap 
hasredildiğini belirtir.83

79 Alban Tarihi, s. 69, 204.
80 “Derbend”, Azerbaycan Sovyet Ansiklopedisi, Cilt: 3, s. 417.
81 Yusuf Gedikli, “Demirkapı: Türk Tarihinde ve Coğrafyasında”, Yesevi, Sayı: 172, Nisan, 
2008, s. 8.
82 Alban Tarihi, s. 252, Z. Bünyadov’un dipnotu.
83 Alban Tarihi, s. 238.
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Kuşan ve başka İç Asya hükümdarlarına asvapati “atlı hükümdar yahut 
atın efendisi” ünvanı verilirdi. VIII. - X. asırlarda Araplar Uygur kağanını 
melikül hayl “atın sahibi” olarak nitelemişti. Asvapati ünvanı, Alper Tonga 
(Efrasiyab) soyundan gelen Delhi Türk Sultanı İltutmuş (1210-1235)’un 
sikkesinde dahi görülür.84

Ancak başta söylediğimiz üzere Aspandiat’ın asumanla ilişik olduğu 
düşüncemiz doğru olmalıdır. Çünkü Aspandiat’ın -ndiat öğesiyle, asvapa-
tinin -pati öğesi arasında aynılık yoktur.

3. Derkonand

Bu kelime de Alanca-İranca’dır. Der- elemanı İran dillerinde “kapı”dır 
ve birleşik kelimeler yapar. Der-bend “kapının bağlanması” sözündeki der 
“kapı, dağ geçidi”dir.

Kon, Alancada “at” anlamına gelmeli, -and bir ek olmalıdır. Zira Hır-
vatça, Sulovence konj, Lehçe koń, Beyaz Rusça kon’ (конь), Ukrayca kin’ 
(кинь), Makedonca kon’ (коњ), Çekçe koně, Sulovakça kone, Bulgarca kon 
(кон) “at”tır. Bu biçimler büyük ihtimalle bir *gong biçiminden gelişmiş-
tir. Yani Der-kon-and “at kelle ve derilerinin sergilendiği, bulundurulduğu 
mezarlık”tır. Krş. Biçim açısından Der-bend “kapıyı, yani geçidi koruyan 
kale”, harfiyen “kapıyı bağlayan (kale)” ile. Der-sa’adet “İstanbul”, harfi 
tercümesi “mutluluk kapısı” da böyledir.

Almanca Konik “yaban atı, at” da bu kelimelerle ilgilidir.
Bu açıklamalarla Alban Tarihi’ndeki Alanca-İranca sözler konusunu 

kapatmış oluyoruz. Son olarak Alanca-İranca sözlerin Türklerin arasında 
bulunmasını şöyle izah edebiliriz: Daha önceki makalelerimizde söylediği-
miz üzere Aslar gerçekte bir Türk kavmidir, fakat içlerinde İranlı Alanları 
da barındırmışlardır. Her iki kavmin karışımından galip çıkan İranlı Alan-
lar olmuştur. Alanların galibiyeti muhtemelen nüfus çokluğundan ileri 
gelmiştir. Kuzey Kafkasya Hun Beyliği’nde de aynı durumu görüyoruz. 
Son olarak bugünkü Osetlerin Hun-Alan karışımı bir halk olduğunu be-
lirtmemiz gerekir.

16. Kuzey Kafkasya Türkleri’nden (Hun, Bulgar, Sabar, Barsil, Ha-
zar vb.) Ermeni diline geçen sözler

16.1. Klaproth, Mordtmann ve Patkanyan’ın tespitlediği sözler

Alban Tarihi bahsini bitirdik. Fakat daha önce söylediğimiz üzere Türk-
lerle Ermeniler I. asırdan itibaren siyasi, iktisadi, kültürel ilişkide olmuş-
lardır. Bu ilişkilerde gerek siyasi-askeri, gerek kültürel, gerekse dil açı-
sından baskın çıkan Türkler olmuştur. Böyle olunca ister istemez Türk 
dili Ermeni dilini etkilemiştir. Türkçe-Ermenice ilişkisi ta XIX. yüzyılın 
ortalarından itibaren birçok bilginin dikkatini çekmiştir. Julius Heinrich 
Klaproth (1783-1835), Johann Heinrich Mordtmann (1852-1932) ve Ke-

84 Emel Esin, Türk Sanatında İkonografik Motifler, Kabalcı Yayınları, İstanbul, 2004, s. 187, 
258, 263.
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rope Petrovich Patkanyan (1833-1889), Türkçe’nin Ermenice üzerindeki 
etkisinden söz edenler arasındadır.

Türk dilinin Ermeni diline etkisi V. yüzyıldan sonra yoğunlaşarak XX. 
yüzyılın ilk çeyreğine kadar devam etmiştir. R.A. Açaryan, XV. - XIX. yüz-
yıl Ermeni kaynaklarında 4200 Türkçe söz saptamıştır.85

Klaproth, Mordtmann, Patkanyan V. - VII. yüzyıllara ait eski Ermeni 
kaynaklarında (Alban Tarihi, Ermenistan Tarihi, Ermenistan Coğrafyası) 
birçok Türkçe kelimenin varlığını yüze çıkarmışlardır. Bahsedilen sözler 
şunlardır:

1. Tel: Mordtmann ve Patkanyan kadim Ermeni dilindeki Türkçe söz-
lerden biri olarak tel sözünü gösterirler. Kadim Ermeni dilinde tel “1. ip, 
iplik 2. çalgı aletlerinin teli”dir.86

2. Emlik: Mordtmann ve Patkanyan’ın örnekleri içerisinde en dikkat 
çekici olanı emlik sözüdür. Emlik “bir yıllık keçi yavrusu”dur. Emlik bu şe-
kilde, yani -lik ekiyle Ermenice İncil tercümesinde tam 5 defa geçer.87 İncil, 
Ermeni yazısıyla yazılan ilk eser olup Ermeni diline 440 yılında tercüme 
edilmiştir.88 Emliği Patkanyan, Mordtmann’a dayanarak 1879’da ortaya 
koymuştur.

3. Arıg ~ arık: Patkanyan V. - VI. yüzyıl Ermeni kaynaklarında defa-
larca geçen arıg sözünün “1. arık, zayıf 2. sonsuz” manalarında işlendiğini 
ortaya koymuştur.89 Sonsuz Azerbaycan Türkçesi’nde hem “sonsuz”, hem 
de “çocuksuz, nesilsiz” manasındadır. Burada sonsuzdan hangi anlamın 
kastedildiği pek açık değil. Herhalde birinci anlamdır.

4. Arığ ~ aruğ: Mordtmann ve Patkanyan bu sözün Ermeni yapıtla-
rında sık sık geçtiğini, “ark, su kanalı” manasına geldiğini; R.A. Açaryan 
bu sözün 996 yılına ait Ermenice bir kitabede geçtiğini bildirir. XI. - XII. 
asırlarda Gürcü dilinde arh unsurlu yer adlarına raslanır. Danimarkalı 
dilci Holger Pedersen (1867-1953), 1904’te Macarca arok sözünün de bu 
kökten olduğunu yazmıştır.90

3. ve 4. maddedeki sözlerin erken çağda (en azından X. yüzyıldan önce) 
Ermeni diline geçtiğini sondaki -ğ seslerinden anlıyoruz.

5. At ~ hot: Türkçe “ot” kelimesidir.91 Hot biçiminde baştaki h ilişme-
dir.

6. Oçkhar ~ hoçkhar: Patkanyan bu sözün Mordtmann’ın nazarından 
kaçtığını söyler. Fakat bu sözü Klaproth da göstermişti.92 Kelime Türk-

85 E.Z. Abdullayev, Azerbaycan Dili Meseleleri, Bakü, 1992, s. 265.
86 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 120.
87 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 119; Mahmud İsmayilov, Azerbaycan Halkının Yaranması, Bakü, 
1994, s. 60 vd.
88 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 119.
89 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 119-121.
90 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 119-121.
91 Gukasyan, “a.g.m.”, s. 119.
92 Abdullayev, Azerbaycan Dili Meseleleri, s. 264.
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çe koçkar, yani “koç”tur.93 Hoçkhar biçiminde başta k > h evrimi vardır. 
Azerbaycan’daki Goşgar dağ adı buradandır.94 Türkiye’deki Kaçkar da bu 
sözün darlaşmış biçimidir.

Azerbaycanlı dilci E.Z. Abdullayev arıg “zayıf”, arık ~ ark ~ arh “su 
arkı”, ğoçkar ~ oçkar ~ oçhar “koç, erkek koyun” sözlerinin Türk dilinden 
Ermeni diline geçtiğini, ayrıca Ermenice eserlerde ovçi ~ ovçu “avcı”, zer ~ 
yer “yer, toprak, ülke, arazi”, hakan “hakan”, tarhan “tarkan”, elteber “el-
teber, bir Türk unvanı” gibi Türkçe kelimelere tesadüf edildiğini tekrarlar.95 
(Toplam 8 sözcük; ovçi ~ ovçu, zer ~ yer, hakan, tarhan, elteberi yukarıda 
inceledik). Zer ~ yer belki de er, yani “erkek, yiğit”tir.

Gukasyan VII. yüzyılda yazılan Ermenistan Coğrafyası’nda şu Türk et-
nik adlarının geçtiğini de yazar:

1. Hun, 2. Barsil, 3. Savrik, 4. Khazir, 5. Paçank, Peçeng, 6. Gadak, 
7. Guşu.96

Hun, Barsil, Khazir, Paçank ~ Peçeng sözlerini yukarıda inceledik.
Savrik’in doğrusu Savirk’tir. Savirk, Sabar Türk kavim adının Ermeni-

ce çoğuludur. -k Ermenice çoğul ekidir.
Gadak, Guşu etnonimleri hakkında şimdilik bir şey söyleyemeyeceğiz.
Özetle Türçe Ermenice’yi çok eskiden beri etkilemiştir.
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Kodu Kitabın Adı Kitabın Yazarı Ebadı Fiyatı
164 Akşehir’de Sıra Yarenleri Dr. Gökhan Tarıman Ceniklioğlu Normal 10.00

68 Anamın Masalları Azize Caferzade Orta 10.00

202 Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512) Prof. Dr. Necdet Öztürk Normal 20.00

193 Araplar’ın Türkistan’a Girişi Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 15.00

Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler Yrd. Doç. Dr. Bedrettin Aytaç Küçük 12.00

24 Atatürk, Milliyetçilik, Doğu Anadolu Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 18.00

93 Aziya Natık Seferoğlu - Olcas Süleyman Orta 18.00

120 Başşehir Tunus’taki Türkçe Kitabeler Doç. Dr. Mehmet Şeker Normal 5.00

170 Balkanlarda Pomak Türkleri Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu Orta 8.00

213 Bireysel Emeklilik Prof. Dr. Yusuf Alper Normal 10.00

62 Bulgaristan Türkleri’nin Statüsü İbrahim Kamil Küçük 5.00

Bursa Türk Ocağı’nın Kuruluşu ve Faaliyetleri

(12 Kasım 1913 - 25 Mart 2011)
Mehmet Uzun (Baboğlu) Orta 25.00

103 Büyük Petro ve Osmanlı İmparatorluğu B.H. Summer - Eşref Bengi Özbilen Normal 12.00

Büyük Türk Part Devleti Begmurat Gerey Orta 18.00

98 Cennet Atları Orhan Seyfi Şirin Orta 5.00

206 Cumhuriyet Dönemi Öğretmen Örgütlenmesi Ahmet Orhan Orta 12.00

Çar İskitler Zaur Hasanov - Aktaran: İlyas Topsakal Orta 30.00

Dağdan Bakan Gözler Mustafa Aydemir Orta 20.00

31 Devlet Kuran Kahramanlar Safa Öcal Normal 8.00

70 Deyim Hazinemiz Hüseyin Adıgüzel Orta 8.00

186 Deyimler Sözlüğü Z. Gatiatullina - Hüseyin Adıgüzel Normal 15.00

302 Dinmeyen Hasret Burhanettin Ulutan Normal 15.00

207 Divan Şiirinde Kadın Dilaver Cebeci Orta 9.00

168 Doğu-Batı Meselesi ve Sultan Galiyev Oğuz Şaban Duman Orta 18.00

3 Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme
Çağları Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Orta 30.00

118 Endüstriyel İşçi Kooperatifleri Prof. Dr. H. Sami Güven Normal 10.00

60 Eski Türk Devletlerinde İdari Askeri Unvan ve
Terimler Prof. Dr. Abdulkadir Donuk Orta 10.00

Erken Türklerin Skandinavya Yazıtları Prof. Dr. Kazım Mirşan Büyük 25.00

38 Eski Türklerde Kadın ve Aile Necdet Sevinç Küçük 5.00

189 Farabi Felsefesi Burhan Ulutan Orta 15.00

195 Geçmişten Günümüze Türk Diş Hekimliği A. Efeoğlu - Ayşegül Demirhan Erdemir Normal 10.00

75 Giritli Ali Aziz Efendi’nin Berlin Sefareti H. Ahmed Schmiede Normal 7.00

136 Grek Seyyahı Priskos’a Göre Avrupa Hunları Ali Ahmetbeyoğlu Orta 7.00

105 Günümüzde Gerilla ve Terörizm Rolf Tophoven - Eşref Bengi Özbilen Orta 10.00

230 Hakas Destanı Altın Cüs Erdal Şahin Orta 15.00

57 Hz. Peygamber’in Hadislerinde Türk Varlığı Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 15.00

86 İktisatçılar İçin Sosyal Güvenlik Ders Notları Prof. Dr. Turan Yazgan Normal 25.00

111 İran Türkleri Mehmet Emin Resulzade Orta 7.00

215 İslam Öncesi Türk Tarihi ve Kültürü Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00

36 Japonya’da Maneviyat Eğitimi T.P. Rohlen - Turan Yazgan Küçük 7.00

112 Kafkasya Türkleri Mehmet Emin Resulzade Orta 7.00

49 Keçecizade Mehmet Fuat Paşa’nın 
Nesirleri-Şiirleri Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Küçük 7.00

229 Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın
İdealleri -I- Sabri Arıkan Orta 35.00

Kendi Kaleminden İsmail Bey Gaspıralı’nın
İdealleri -II- Sabri Arıkan Orta 30.00

114 Kremlin’de İktidar Mücadelesi A. Kolendiç - Eşref Bengi Özbilen Orta 10.00

192 Men Kazanga Baramen (Tataristan Notları) Dilaver Cebeci Orta 10.00
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67 Milli Mücadele’de Balıkesir TDAV Orta 8.00

76 Musul Meselesi Kronolojisi Mim Kemal Öke Normal 15.00
55 Mühimme Defteri Müşterek Büyük 45.00
116 Nahışların Yaddaşı Müşterek Normal 7.00
97 Oğuzname S. Alizade - Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 7.00
28 Orta Doğu’da Türk Askeri Varlığının İlk Zuhuru Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Normal 10.00

309 Osmanlılarda Sosyal-Ekonomik Yapı Necdet Sevinç Orta 10.00
Ön-Türkler Anadolu’nun Kadim ve Gerçek 
Sahipleri Dr. A. Akif Poroy Küçük 15.00

169 Öğretmenliğin İçyüzü, Davranışlar Prof. Dr. Ali Osman Özcan Orta 10.00
77 Panislavizm ve Rus Milliyetçiliği Prof. Hans Kohl - A.O. Güner Orta 10.00
34 Peygamberimiz ve 4 Halifesi Ergün Göze Küçük 7.00

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel Abdulkadir Yuvalı - Muhammet Beşir Aşan Küçük 10.00
Pre-Islamic Turkish History And Culture M. Töre Yıldırım - Bekir Sadık Topaloğlu Orta 10.00
Rus Misyoner Kaynaklarına Göre 
Rus Çarlığı ve Türkler Doç. Dr. İlyas Topsakal Orta 25.00

131 Rus Tanınan 500 Bulgar Tatar Türk Asıllı Sülale A.H. Halikov - Mustafa Öner Orta 8.00
Son Yüzyılın Büyük Türkçüsü Turan YAZGAN Mustafa Aydemir Küçük 20.00

35 Sosyal Güvenlik Açısından Zekat Prof. Dr. Turan Yazgan Küçük 7.00

202 Sovyetlerde Türklüğün ve İslam’ın 
Bazı Meseleleri Dr. Baymirza Hayit Normal 15.00

Sarı Uygurlar ve Kansu Bölgesi Kabileleri Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00
171 Şahıs Adları I-II Prof. Dr. Faruk Sümer Normal 40.00
63 Şer’iye Sicilleri I-II TDAV Büyük 70.00

Şu Üretken Türkçemiz Prof. Dr. Ahmet Övgün Ercan Normal 15.00
117 Tamga, Asya’daki Türkçe Coğrafi Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 14.00
216 Tarih Metodu (Araştırma-Yazma) Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00
167 Tarihçe-i (Gazavat-i) Dağıstan Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu Normal 10.00

Turan Yolunda 
(Macaristan İzlenimleri ve Turancılık)

Dr. Muhsin Kadıoğlu Orta 20.00

Türk Tıp Tarihinde Geçmişten Günümüze 
Gençlik Sırları Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir Küçük 15.00

162 Türk Aleviliğinin Yükselişi Muzaffer Özdağ Normal 7.00
95 Türk Cihadı ve Alman Protestanlığı A. Gisher Galatti - Neval Öke Orta 9.00
69 Türk Hükümdarı Prof. Dr. Abdülkadir Donuk Orta 7.00
194 Türk Kültüründe Lokman Hekim Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 10.00
186 Türk Kültüründe Üçlü Sözler Prof. Dr. Ali Haydar Bayat Orta 15.00
77 Türk Milli Kültüründe Nevruz Yrd. Doç. Dr. Z. Makas Küçük 7.00
58 Türk Savun Kendini Dr. H. Barth - Prof. Dr. Selçuk Ünlü Orta 7.00

153 Türkçe Adlar Derlemesi Erk Yurtsever Normal 15.00
190 Türkçülerin Kaleminden Atsız Müşterek Normal 15.00
163 Türkçülüğün Doğuşu ve Gelişimi Rafael Muhammeddin Normal 15.00

56 Türkistan’da Müslüman Olan İlk Türk 
Hükümdarları Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı Orta 10.00

Türk Dünyası İçin Temel Türkçe Alıştırma Kitabı
(3 Cilt) Dr. İbrahim Akış - Ferhat Aslan Orta 45.00

210 Uygarlığın Yanılgısı Muhtar Şahanov Normal 18.00
Uygur Devletleri Tarihi ve Kültürü Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu Normal 10.00

204 Yazının Dili Olcas Süleyman Normal 20.00
Yezidilik İnancı Hayri Başbuğ Küçük 7.00
Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında
Ermeni Tehciri Meselesi Prof. Dr. Dr. Arslan Terzioğlu Orta 10.00

Yörükler Prof. Dr. Mehmet Eröz Normal 18.00
Van ve Çevresinde Ermeni İsyanları Yrd. Doç. Dr. Ergünöz Akçora Orta 20.00

319 Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi 
(2015 Yılı Abonelik Bedeli) TDAV Büyük 90.00

320 Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi 
(2015 Yılı Abonelik Bedeli) TDAV Orta 120.00

Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi
Külliyat, 57 Cilt TDAV Büyük 3.850

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi
Külliyat, 109 Cilt TDAV Orta 6.700

317 4’lü Türk Sanat Müziği Kaseti Prof. Dr. Nevzat Atlığ 20.00

2015_Yayin_Listesi.indd   2 02.09.2015   15:40:03

240




